XII TURNIEJ SUWALSKI
W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH
(29 sierpnia 2020 roku – strzelnica PZŁ w Ełku)
ORGANIZATORZY finansujący turniej:
koła łowieckie użytkujące łowiecko tereny Suwalszczyzny (północno-wschodniej Polski) tj.:
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REGULAMIN
§1

XII Suwalski Turniej w Strzelaniach Myśliwskich odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2020
roku na strzelnicy PZŁ w Ełku. Zawody rozpoczynają się o godz. 900, , natomiast rejestracja
zawodników od godziny 830.
§2
W zawodach bierze udział dowolna liczba myśliwych, będących członkami kółorganizatorów turnieju.
§3
Dopuszcza się udział w turnieju myśliwych, nie będących członkami kół-organizatorów, poza
konkursem. Organizatorzy zastrzegają możliwość zamknięcia listy uczestników ze względów
organizacyjnych i w związku z COVID-19, jeżeli liczba chętnych do udziału w turnieju
przekroczy 60 osób .
§4
W zawodach każdy zawodnik strzela pełny wielobój myśliwski, zgodnie z obowiązującymi
Prawidłami strzelań myśliwskich PZŁ.
§5
Koła łowieckie (organizatorzy) rywalizują między sobą drużynowo – trzyosobowa drużyna
może uzyskać max. 1500 punktów, z tym, że w punktacji uwzględnia się, zgodnie z tradycją
turnieju, wyniki trzech najlepszych zawodników danego koła łowieckiego. Członkowie kółorganizatorów rywalizują również indywidualnie. Zawodnicy trzech najlepszych drużyn
otrzymają puchary, a za zajęcie najlepszych lokat indywidualnie koła-organizatorzy
ufundowali swoim członkom puchary i wiele atrakcyjnych nagród. Opisana rywalizacja
dotyczy zawodników strzelających w klasie powszechnej.

§6
Oddzielnie ufundowany będzie również puchar dla najlepszego zawodnika w klasie open,
spośród wszystkich zawodników biorących udział w Turnieju.
§7
Kol. Łowczy Okręgowy naszego Okręgu ufundował puchary dla zawodników, którzy
uzyskają największą liczbę punktów „w kuli” oraz w „w śrucie”.
§8
W przypadku udziału w Dian oraz gości z Litwy w naszym Turnieju, najlepszej spośród Dian
oraz najlepszemu spośród kolegów z Litwy ufundowane zostaną również puchary.

§9
Zawodników do turnieju można zgłaszać najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020 roku,
na e-mail: janusz.siemiaszko@suwalki.erispartner.pl
§ 10
Wysokość wpisowego dla zawodników biorących udział w Turnieju wynosi 80 zł, które
należy wpłacić na podane niżej konto nr 82935900020013367820030001 najpóźniej w
terminie zgłoszenia zawodników (14.08.2020 r.); ewentualnie można to uczynić w dniu
zawodów, przed ich rozpoczęciem. Wpłata jest warunkiem udziału w zawodach.
§ 11
Wszystkim uczestnikom turnieju i zaproszonym gościom zapewniamy myśliwski posiłek.
§ 12
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Turnieju w związku z COVID-19.

Organizatorzy

