
  

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

o „Puchar Podlasia” 

2021 rok 

Zawody organizowane są przez Zarząd Okręgowy PZŁ  

w Białymstoku. 

 

     Zawody odbędą się w dniu 10.07.2021 r. na strzelnicy myśliwskiej na Zielonej koło 

Grabówki 

 

I.  Celem imprezy jest  popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i 

sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, ale uczestniczyć 

mogą tylko członkowie PZŁ  bez względu na posiadaną klasę strzelecką , legitymujący się 

aktualną przynależnością do PZŁ i zezwoleniem na posiadanie broni. 

II. 

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim                                           

z wykorzystaniem Myśliwskiej Osi Praktycznej (MOP) według aktualnych „Prawideł strzelań 

myśliwskich obowiązujących  na zawodach organizowanych przez PZŁ”.      

(Załącznik do Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10 maja 2021 r. ) 

 

III.  Przydział numerów startowych i harmonogram przebiegu strzelań podane zostaną w 

dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem. 

 

IV. Klasyfikacja: 

 Dian, 

 Powszechna, 

 Mistrzowska, 

 Senior-powyżej 60 roku życia 

 

V. Program zawodów: 

 Wydawanie nr startowych           godz.7.45 

 rozpoczęcie zawodów                 godz.  8.30 

 początek strzelań na wszystkich osiach                                    godz.  9.00 

 ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród w ciągu 30 minut  

po zakończeniu strzelań na konkurencjach. 

 



VI. Nagrody: 

 puchary dla trzech najlepszych zawodników we wszystkich klasyfikacjach. 

 dyplomy dla trzech najlepszych zawodników we wszystkich klasyfikacjach. 

 nagrody dla trzech najlepszych zawodników we wszystkich klasyfikacjach. 

 

VII. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w zawodach, kończy się w dniu 08-07-2021 lub           

w momencie zgłoszenia się 120 zawodników. O kolejności wpisywania na listę startową 

decyduje data wykonania przelewu. 

Zgłoszenie winno zawierać: 

- imię i nazwisko zawodnika, 

- numer legitymacji członkowskiej, 

- klasę strzelecką. 

-okręg PZŁ 

Wpisowe dla zawodników wynosi 200zł – płatne na konto ZO PZŁ w Białymstoku. 

Diany startują bez wpisowego. 

 

VIII. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem strzelnicy i go przestrzegać. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary 

ochronne i ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych oraz ochronniki słuchu w trakcie 

strzelań kulowych. Kamizelka każdego zawodnika musi posiadać pasek(znacznik) na 

wysokości biodra zawodnika trwale do niej przymocowany. 

 

IX. Punkt opieki medycznej znajduje się w sekretariacie. 

 

X. W razie konieczności dogrywki, dogrywka odbędzie się na osi wyznaczonej przez 

sędziego głównego. 

 

„Wyniki zawodów zawierające dane osobowe zawodników, obejmujące imię                           

i  nazwisko, nr startowy, okręg oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na   

stronie internetowej pod adresem: https://www.pzlow.pl oraz www.bialystok.pzlow.pl         

Brak zgody na publikację wskazanych danych na stronie internetowej jest   równoznaczny z 

rezygnacją z udziału w zawodach.” 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w ramach 

obowiązujących przepisów. 

                                                                                                                          Organizator 

                                                                             ZO PZŁ Białystok 

https://www.pzlow.pl/
http://www.bialystok.pzlow.pl/

