
    Polski Związek Łowiecki

        Zarząd Okręgowy w Kaliszu

       62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska  10-12,     tel. 62 7575313

R E G U L A M I N

44 Mistrzostw Okręgu Kaliskiego w strzelaniach myśliwskich

1. Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej im. Jana Kolendy w m. Wolica w dniu
     25 czerwca  2022tj.(sobota).

 7:00 – wydawanie numerów w sekretariacie zawodów
 7:30 – otwarcie zawodów 
 8:00 – rozpoczęcie strzelań 

2.Celem  imprezy  strzeleckiej  jest  rozpowszechnianie  strzelectwa  myśliwskiego,  integracja
myśliwych i sprawdzanie ich umiejętności strzeleckich. Udział w zawodach mogą brać członkowie
macierzyści  z  kół  łowieckich  mających  siedzibę  na  terenie  okręgu  kaliskiego  bez  względu  na
posiadaną  klasę  strzelecką.  Zawodnicy  muszą  posiadać  (przy  sobie)  ważną  legitymację  PZŁ i
pozwolenie na broń.  

3.Program  Zawodów  obejmuje  pełny  pięciobój  myśliwski  zgodnie  z  „Prawidłami  strzelań
myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”.  Przed zawodami należy podać nazwiska
trzy osobowych zespołów w klasie powszechnej. Klasyfikacja open zespołów będzie wyliczana z
trzech najlepszych wyników uczestników drużyny koła bez względu na klasę.   

KONKURENCJE
ŚRUTOWE

a) oś myśliwska –  pełna  seria  20  rzutków:  5  rzutków pojedynczych  strzelanych  na 5
stanowiskach  strzeleckich  z  miejsca,  5  dubletów  strzelanych  na  5  stanowiskach
strzeleckich z miejsca, 5 rzutków pojedynczych strzelanych na ścieżce strzeleckiej  z
podchodu puszczanych przy użyciu ręcznego timera  – max. 100 pkt

b) krąg myśliwski – pełna seria  20 rzutków podawanych na komendę „daj”   w tym 6
dubletów ze stanowisk nr 1,2,3,5,6,7 i 8 rzutków pojedynczych 
– max. 100 pkt

c) praktyczna oś myśliwska – pełna seria 20 rzutków mieszanych (6 pojedynczych i 7
dubletów)  strzelanych  z  trzech  stanowisk(bramek)  po  2  pojedyncze  i  2  dublety  z
każdego  stanowiska  przy  czym  ostatni  dublet  jest  strzelany  przez  wszystkich
zawodników z trzyosobowej grupy ze środkowej bramki. Numer tabeli obowiązującej
na zawodach określi sędzia główny zawodów  – max. 100 pkt

KONKURENCJE
KULOWE

a) dzik – jedna seria 10 przebiegów przemiennych podawanych na skład  – kolejno z 
prawa na lewo i lewa na prawo – max. 100 pkt



b) rogacz, lis – seria 5 strzałów do makiety stojącego rogacza i 5 strzałów do makiety 
siedzącego lisa według obowiązującego wzoru  ze słupka stałego  w dowolnej 
kolejności – max. 100 pkt

Ocena strzelań:
– za każde trafienie rzutka  – 5 pkt,  zgodnie z prawidłami strzelań
– przy strzelaniu do dzika, rogacza i lisa ilość zdobytych punktów wynika z dodawania 

wartości punktowych trafionych pierścieni. 
– każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt.

4. Klasyfikacja
Indywidualna Dian – za pierwsze, drugie, trzecie miejsce Diany otrzymują puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Od czwartego do szóstego miejsca Diany otrzymują dyplomy.

Zwycięzcy otrzymują:
a/ zespołowo – pierwsze trzy zespoły w klasie powszechnej otrzymują puchary i dyplomy na  
    własność, od czwartego do szóstego dyplomy.
b/ zespołowo – pierwsze trzy zespoły w klasie otwartej otrzymują puchary i dyplomy na własność 
    od miejsca czwartego do szóstego dyplomy.

c/ Indywidualnie w klasie powszechnej – pierwsi trzej zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy,
nagrody- zawodnicy od czwartego do szóstego miejsca otrzymują nagrody i dyplomy.

d/ Indywidualnie w klasie mistrzowskiej – pierwsi trzej zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy,
nagrody – zawodnicy od czwartego do szóstego miejsca otrzymują dyplomy i nagrody.

e/ Indywidualnie w klasie otwartej 
- za najlepszy wynik w kuli zawodnik otrzymuje puchar i dyplom
- za najlepszy wynik w śrucie zawodnik otrzymuje puchar i dyplom

5. Puchary Przechodnie
a/ Przechodni Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ dla najlepszego zawodnika w klasie powszechnej 
b/ Przechodni Puchar Przewodniczącego Komisji Strzeleckiej dla najlepszej drużyny w klasie   
     otwartej 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie Zawodów.
7. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy.

Darz Bór!
Przewodniczący ZO PZŁ 

w Kaliszu
      Aleksander Bella
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