REGULAMIN
XXVII Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich
o Puchar Prezydenta Olsztyna
Zawody rozgrywane będą na Strzelnicy Myśliwskiej im. Wł. Komorowskiego
w Olsztynie - Gutkowie dnia 10 sierpnia (sobota) 2019 r.
- od godziny 7.00 wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów,
- o godzinie 8.00 otwarcie zawodów,
- o godzinie 8.30 rozpoczęcie strzelań

1. Uczestnictwo w zawodach
Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim w jednym
dniu według ,,Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez
PZŁ”.
W zawodach uczestniczyć mogą tylko członkowie PZŁ legitymujący się
aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej myśliwskiej i ważną legitymacją
PZŁ. W innych przypadkach wymagana jest każdorazowo zgoda organizatora – ZO
PZŁ w Olsztynie.
Udział w zawodach warunkuje:
- przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty wpisowego w wysokości
150
zł
od
każdego
uczestnika
drogą
e-mailową
na
adres:
m.jakubowski@pzlow.pl
Wpisowe należy wpłacać na konto
nr 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001.
- zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 sierpnia br. (środa) do godz. 15.00.
Nie przewidujemy przyjmowania wpłat bezpośrednio przed zawodami. Zgłoszenie
powinno zawierać: imię i nazwisko, klasę strzelecką, okręg PZŁ oraz PESEL lub
nr legitymacji PZŁ, mile widziany kontaktowy nr tel.
Ze względów technicznych liczba uczestników nie może przekraczać
120 zawodników. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników
- o udziale decydować będzie data wpłaty wpisowego. Losowanie numerów
startowych odbędzie się 9 sierpnia br.
W przypadku nie uczestniczenia w zawodach organizatorzy nie przewidują
zwrotu wpłaconego wpisowego. Na zakończenie zawodów przewidujemy ognisko.

2. Wykaz strzelanych konkurencji
Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach:

A. Konkurencje śrutowe:

a) na kręgu myśliwskim - 20 rzutków - podawanych na komendę ,,daj” (8 rzutków
pojedynczych i 6 dubletów)
b) na osi myśliwskiej - 20 rzutków - podawanych na ,,skład” – w tym:
- 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
- 5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
- 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu. Maszyna
"pływająca", bez możliwości powtarzania tego samego rzutka.
c) na przelotach - 10 rzutków - podawanych na komendę ,,daj”. Pojedynczy rzutek
strzelany z każdego stanowiska, dublet strzelany z każdego stanowiska
i 1 rzutek strzelany z dowolnie wybranego stanowiska.
d) zając - 10 przebiegów - podawanych na ,,skład”. Dwie serie po 5 przebiegów,
jedna seria z prawej na lewą stronę, druga z lewej na prawą.
B. Kulowych:

a) do makiety dzika -10 przebiegów – podawanych na ,,skład”, na przemian
w prawą i w lewą stronę
b) do makiety stojącego rogacza i do makiety siedzącego lisa - każdy strzelec oddaje
5 strzałów ze słupka stałego oraz 5 strzałów z pastorału

3. Punktacja
a) po 5 pkt. za każde trafienie rzutka lub makiety zająca;
b) przy trafieniu makiety dzika, lisa i rogacza ilość zdobytych punktów wynika
z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni;
Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną zgodnie z aktualnymi
„Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”

4. Zasady Bezpieczeństwa

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zawodów,
Regulaminem strzelnicy oraz „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach
organizowanych przez PZŁ” a w szczególności z Rozdziałem II dotyczącym Zasad
Bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych zasad, a zwłaszcza dotyczących zasad
bezpiecznego przenoszenia broni, ładowania, składania się, celowania oraz
strzelania będzie egzekwowane przez organizatorów i sędziów zawodów. Na
strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających
oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.

5. Klasyfikacje:
1.
2.
3.
4.

indywidualna w klasie mistrzowskiej
indywidualna w klasie powszechnej
indywidualna otwarta „Dian”
klasa „C” – sklasyfikowani będą zawodnicy będący członkami PZŁ nie dłużej niż
5 lat

Za miejsca I-III w poszczególnych klasyfikacjach zawodnicy otrzymają puchary,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równych wyników przez kilku
zawodników o I miejscu zadecyduje baraż w konkurencji wskazanej przed
rozpoczęciem strzelania przez Sędziego Głównego zawodów. Na miejscach od II-go,
o lokacie decyduje lepszy wynik w śrucie, a w przypadku równych wyników lepszy
wynik uzyskany kolejno w konkurencjach: krąg, oś, zając, przeloty i dzik.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

A. każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów równocześnie:
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (obejmujących
imię i nazwisko, nr startowy przynależność do okręgu oraz liczbę zdobytych
punktów) przez ZO PZŁ w Olsztynie w celu dokumentowania wyników
zawodów oraz tworzenia rankingu strzelców w poszczególnych klasyfikacjach
zawodów.
- wyraża zgodę na publikację ww. danych osobowych oraz publikację zdjęć
wykonywanych w trakcie trwania zawodów na stronie internetowej Zarządu
Okręgowego w Olsztynie oraz innych dostępnych publicznie mediach.
B. Brak zgody na publikację wskazanych danych jest równoznaczny z rezygnacją z
udziału w zawodach.
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