
XI TURNIEJ SUWALSKI 

W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH 

(27 sierpnia 2022 roku – strzelnica PZŁ w Ełku) 

ORGANIZATORZY finansujący turniej:  

koła łowieckie użytkujące łowiecko tereny Suwalszczyzny (północno-wschodniej Polski) tj.: 

BRZASK,  HAŃCZA,  JEDYNKA,  KAWKA,  KUNA, ŁOŚ,  RYŚ,  SŁONKA, 

SZARAK,  SZELMENT  

 

R E G U L A M I N 

§ 1 

XI-ty Turniej Suwalski odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022 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 kół-

organizatorów Turnieju. 

§ 3 

Dopuszcza się udział w Turnieju myśliwych, nie będących członkami kół-organizatorów, 

poza konkursem. Organizatorzy zastrzegają możliwość zamknięcia listy uczestników ze 

względów organizacyjnych, jeżeli liczba chętnych do udziału w Turnieju przekroczy 80 osób. 

 

§ 4 

W Turnieju każdy zawodnik strzela pełny wielobój myśliwski, zgodnie z obowiązującymi 

Prawidłami strzelań myśliwskich PZŁ. 

 

§ 5 

Podstawowa rywalizacja XI Turnieju Suwalskiego odbywa się w klasie powszechnej. 

Służy wyłonieniu w tej klasie najlepszej trzyosobowej drużyny każdego koła 

organizatora oraz ustaleniu w tej samej klasie klasyfikacji indywidualnej myśliwych, 

będących członkami kół organizatorów. 

§ 6 

W punktacji uwzględnia się, zgodnie z tradycją turnieju, wyniki trzech najlepszych 

zawodników danego koła łowieckiego, co ma zachęcać do zgłaszania jak największej liczby 

uczestników z każdego spośród naszych kół w celu jak najszerszego upowszechniania 

strzelectwa. Trzyosobowa drużyna może uzyskać max. 1500 punktów. 

 



§ 7 

Za zajęcie trzech najlepszych lokat - zawodnicy kół suwalskich w klasie powszechnej 

(drużynowo oraz indywidualnie) otrzymają puchary. W klasyfikacji indywidualnej 

organizatorzy ufundowali również członkom swoich kół wiele atrakcyjnych nagród.  

§ 8 

Oprócz rywalizacji w klasie powszechnej członków suwalskich kół organizatorów, odrębnie 

prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wszystkich zawodników biorących udział w 

Turnieju niezależnie od posiadanej klasy (open). Dla trzech najlepszych zawodników  

ufundowany będą puchary.  

§ 9 

Oddzielnie ufundowana będzie również nagroda, która zostanie rozlosowana pośród 

wszystkich uczestników Turnieju. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu i otrzymania tej 

nagrody jest obecność zawodnika na podsumowaniu Turnieju. Wcześniejsze opuszczenie 

zawodów wyklucza z losowania i otrzymanie tej nagrody. 

  

§ 10 

Udział w XI Turnieju Suwalskim można zgłaszać najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2022 roku 

(z oznaczeniem posiadanej klasy|) na e-mail: jaroslawosa@gmail.com 

§ 11 

Wysokość wpisowego dla zawodników biorących udział w Turnieju wynosi 100 zł, które 

należy wpłacić na konto kł HAŃCZA w Suwałkach nr:   58 2030 0045 1110 0000 0235 8780    

najpóźniej w terminie zgłoszenia zawodników, ewentualnie można to uczynić w dniu 

zawodów, przed ich rozpoczęciem. Wpłata jest warunkiem udziału w Turnieju. 

§ 12 

Wszystkim uczestnikom turnieju i zaproszonym gościom zapewniamy myśliwski posiłek. 

§ 13 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Turnieju z przyczyn losowych. 

 

 

Organizatorzy  

Zarząd kł HAŃCZA 

Jarosław Osyda, Janusz Borowczak,  

Mirosław Sztejter, Mariusz Sienkiewicz 

 

 


