
REGULAMIN 

Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich 

o „Puchar Jezior Mazurskich” 

 

1. Zawody w strzelaniach myśliwskich o „Puchar Jezior Mazurskich odbędą 

się w dniu 27 lipca 2019 r. na Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku. Otwarcie 

Zawodów godz. 8.30 

 

2. W Zawodach mogą brać udział tylko członkowie Polskiego Związku 

Łowieckiego w klasie mistrzowskiej i powszechnej. 

 

3. Program strzelań obejmuje pełny wielobój myśliwski zgodny z 

obowiązującymi prawidłami strzelań myśliwskich obowiązujących w 

Polskim Związku Łowieckim. 

 

4. Uzyskane wyniki będą wliczane do ogólnopolskiej klasyfikacji Wawrzynu 

Strzeleckiego. 

 

5. Konkurencje śrutowe: 

a/ Zając w przebiegu (max 50 pkt): 

• dwie serie po 5 przebiegów, jedna z prawej na lewo, druga z lewej na 

prawo 

b/ Oś myśliwska (max 100 pkt): 

Pełna seria 20 rzutków: 

• 5 rzutków pojedynczych na pięciu stanowiskach strzeleckich z 

miejsca 

• 5 dubletów strzelanych z na pięciu stanowiskach strzeleckich z 

miejsca 

• 5 rzutków pojedynczych na ścieżce strzeleckiej z podchodu. 

c/ Krąg myśliwski (max 100 pkt) 

Pełna seria 20 rzutków, 6 dubletów, 8 pojedynczych 

d/ Przeloty (max 50 pkt): 

Pełna seria 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów) 

strzelanych z trzech stanowisk, jako pojedyncze i z trzech stanowisk 

jako dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez 

zawodnika stanowiska. 

 

6. Konkurencje kulowe: 

a/ Dzik w przebiegu (max 100 pkt) – jedna seria 10 przebiegów         

przemiennych kolejno z prawej na lewo i z lewej na prawo. 

b/ Rogacz – lis (max 100 pkt.) – jedna seria 10 strzałów do każdej makiet 

rogacza i lisa, (5 strzałów do każdej makiety, oddawanych w dowolnej 



kolejności). Każdy strzelec oddaje 5 strzałów ze słupka stałego oraz 5 

strzałów z pastorału. 

 

7. Do strzelań można używać każdego rodzaju broni myśliwskiej śrutowej i 

gwintowanej. W strzelaniach śrutowych do rzutek średnica śrutu nie może 

przekraczać 2,5 mm, do zająca w przebiegu nie może być większa niż 3,5 

mm. Naważka śrutu nie może przekraczać 36 g. 

 

8. Ocena strzelań: 

a/ za każde trafienie rzutka i makiety zająca – 5 pkt, niezależnie od tego, 

czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem. 

b/ przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa ilość zdobytych punktów 

wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni. 

c/ zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt 

d/zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników 

słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo ochraniaczy oczu i 

głowy. 

 

9. Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie w klasie mistrzowskiej, 

powszechnej, Dian oraz w klasie „C”. 

 

10. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów o 

pierwszym miejscu w klasie decyduje dogrywka (baraż) na konkurencji 

którą określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem Zawodów. 

 

11. Zwycięzca w klasie mistrzowskiej otrzyma „Puchar Jezior Mazurskich” – 

główne trofeum Zawodów. Przewidziane są też puchary, dyplomy i 

nagrody rzeczowe dla zawodników którzy osiągną w poszczególnych 

klasach czołowe lokaty. 

 

12. Zawodnik uczestniczący w strzelaniach zobowiązany jest zapoznać się i 

przestrzegać regulaminu Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku, regulaminu 

Zawodów o „Puchar Jezior Mazurskich” oraz prawidłami strzelań 

myśliwskich obowiązujących w PZŁ. 

 

Osoba uczestnicząca w Zawodach jednocześnie wyraża zgodę na publikację 

danych i wizerunku w tym zakresie, zgodnie z RODO. 

 

Suwałki, dnia 25 czerwca 2019 r.    Zatwierdzam: 


