
 

 

ZARZĄDZENIE 

Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

w sprawie organizacji Zawodów Okręgowych PZŁ 

w strzelaniach myśliwskich 

 
1. Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich odbędą się w dniu 15 czerwca 

2019r. na Strzelnicy Myśliwskiej w Ełku. Oficjalne otwarcie Zawodów – godz. 8.00 
 

2. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w sprawie szkolenia strzeleckiego w PZŁ w 

Zawodach maja uczestniczyć reprezentacje wszystkich Kół Łowieckich. W 

przypadku nieobecności reprezentacji Koła na Zawodach należy podać 

przyczynę. 
 

3. Koło wystawia zespół złożony z 3 zawodników w klasie powszechnej oraz 

zawodników z klasą mistrzowską. 
 

4. Zawody będą przeprowadzone według prawideł strzelań myśliwskich 

obowiązujących w PZŁ i Zarządzeniem Zarządu Głównego PZŁ z dnia 5 kwietnia 

2019 r. 
 

5. Program dla obu klas jest jednakowy i obejmuje pełny wielobój myśliwski. 
 

6. Klasyfikacja prowadzona będzie: 

a) zespołowo – w klasie powszechnej 

b) zespołowo - w klasie otwartej  

c) indywidualnie w klasie powszechnej 

d) indywidualnie w klasie mistrzowskiej 

e) indywidualnie w klasie C 

f) indywidualnie dla Dian 
 

7. Zwycięskie zespoły: Mistrz Okręgu i zwycięzca w klasie otwartej otrzymają puchar 

i dyplom. Indywidualni zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 
 

8. Zawodnicy, którzy uzyskają lokaty od I do III miejsca w klasie powszechnej i 

mistrzowskiej reprezentują suwalski okręg PZŁ na Mistrzostwach Krajowych, a 

zwycięski Zespół w klasie otwartej na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich im. 

płk. Ignacego Stachowiaka w strzelaniach myśliwskich w roku przyszłym. 
 

9. Zawodnicy w klasie powszechnej, którzy uzyskają 440/500 pkt i więcej zdobywają 

klasę mistrzowską i tytuł „Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego” 
 

10. Koszty związane z delegowaniem zawodników na Zawody Okręgowe PZŁ oraz 

zużytej amunicji pokrywają Koła Łowieckie. 
 

11. Sędzia główny Zawodów – Krzysztof Konieczka. 
 

12. Wyniki zawodów zawierające dane, obejmujące imię i nazwisko zawodnika, nr 

startowy, okręg oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach. Brak zgody na publikację 

wskazanych danych na stronie internetowej jest równoznaczny 

z rezygnacją z udziału w Zawodach. 

 


