
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

Puchar Jezior Mazurskich 

Suwałki - Giżycko, 09 lipca 2022r. 

 

Zawody rozgrywane będą w dniu 09.07.2022 roku na strzelnicy myśliwskiej ZO 

PZŁ w Suwałkach - Giżycko zlokalizowanej przy ul. Myśliwskiej 6 w formie 

sześcioboju 

 

1. Cel 

Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja 

myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, 

uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacją PZŁ bez względu na posiadaną klasę 

strzelecką. 

2. Informacje ogólne 

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim, wg. Prawideł strzelań 

myśliwskich – sześciobój na zawodach organizowanych przez PZŁ” 

Ilość zawodników ograniczona jest do 100 uczestników, a o udziale w zawodach decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

Warunki barażu ogłasza Sędzia Główny na początku zawodów 

Wpisowe w kwocie 200 PLN można wpłacać na konto ZO PZŁ w Suwałkach o numerze      

63 9367 0007 0010 0019 2750 0001 do dnia 9 lipca 2021r. 

3. Program zawodów: 

- rejestracja zawodników od godz 8:00 

- otwarcie zawodów 8:30 

- strzelanie na osiach 8.45 – 17.00 wg harmonogramu strzelań 

- godz. 17:30 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie zawodów 

4. Klasyfikacja: 

a) Kategoria Dian 

b) Kategoria Senior (powyżej 60 roku życia) 

c) Indywidualnie – klasa powszechna, 

d) Indywidualnie – klasa mistrzowska, 

5. Nagrody i puchary 

 a) Kategoria Dian 

- miejsca 1 - 3 puchary, nagrody, dyplomy 

- miejsca 4-6 dyplomy 



b) Kategoria Senior 

miejsca 1 - 3 puchary, nagrody, dyplomy 

miejsca 4-6 dyplomy 

c) klasyfikacja indywidualna – klasa powszechna 

- miejsca 1 - 3: puchary, nagrody, dyplomy 

- miejsca 4 - 6 : dyplomy 

d) klasyfikacja indywidualna – klasa mistrzowska  

- miejsca 1 - 3: puchary, nagrody, dyplomy 

- miejsca 4 - 6 : dyplomy 

 6. Sprawy organizacyjne 

1. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem zawodów”, 

„Regulaminem strzelnicy” i „Prawidłami strzelań myśliwskich – sześciobój na 

zawodach organizowanych przez PZŁ  

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest używać ochronniki słuchu, a przy strzelaniu 

konkurencji śrutowych dodatkowo oczu oraz głowy. 

3. Każdy uczestnik musi stosować „Pasek Kontrolny” przymocowany po właściwej 

(względem składu) stronie kamizelki. 

4. Na zawodach obligatoryjnie zdobywa się klasę mistrzowską. Dotyczy to osób, które 

uzyskają minimum 425/500 pkt. dla mężczyzn i 400/500 pkt. w przypadku Dian. 

5. Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się naważkę śrutu do 28 gram i średnicy 2,5 

mm, a do makiety zająca naważkę śrutu do 28 gram i średnicy 3,5 

6. Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej oraz amunicji 

uznanej w „Zasadach wykonywania polowania” za amunicję myśliwską. 

 

Łowczy Okręgowy 

Wojciech Zaniewski 


