
Regulamin Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich ZO PZŁ w Słupsku 

„Puchar Zamknięcia Sezonu 2022” 

 
 

1. Cel: 
 

• popularyzacja strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa, 

• integracja myśliwych. 
 

2. Organizator: 
 

• Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku 

• Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ Słupsk 

 

3. Termin, miejsce i harmonogram zawodów: 
 

• zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ Słupsk w Miastku 

w dniu 24 września 2022 roku (sobota): 

 

- godzina 8.30 – 9.00 – rejestrowanie zawodników, odbiór nr startowych, 

- godzina 9.00 – otwarcie zawodów, 

- godzina 9.30 - 15.00 – strzelania konkursowe wg harmonogramu strzelań, 

- godzina 15.30 - ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów, dyplomów. 

 

4. Zasady uczestnictwa, termin zgłoszeń, wpisowe: 
 

• zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną 

legitymacją PZŁ oraz pozwoleniem na broń, 

• termin zgłoszeń i dokonania opłaty upływa 19.09.2022 r.; w późniejszym 

terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, 

• ilość miejsc ograniczona do 60 zawodników,  

• zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową na adres: 

zawodyslupsk@pzlow.pl 

• wpisowe w kwocie 140 zł od uczestnika należy wpłacać na konto ZO PZŁ w 

Słupsku: 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943; w tytule prosimy wpisać „Puchar 

Zamknięcia Sezonu 2022”, 

• w momencie dokonywania zgłoszenia należy bezwzględnie podać 

klasyfikację, w której uczestnik bierze udział:, Diana, klasa powszechna, klasa 

mistrzowska, senior. 

mailto:zawodyslupsk@pzlow.pl


 

 

5. Klasyfikacja: 
 

• Diany - klasyfikacja indywidualna, 

• Klasa powszechna - klasyfikacja indywidualna, 

• Klasa mistrzowska - klasyfikacja indywidualna, 

• Senior - klasyfikacja indywidualna (powyżej 60 lat), 

 

6. Konkurencje: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym sześcioboju myśliwskim, wg 

Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez Polski 

Związek Łowiecki z osią zająca i bażanta. 

 

7. Nagrody i wyróżnienia: 

 

• Diany: 

 * miejsce I: puchar, dyplom, 

*  miejsca II-III: dyplomy, 

 

• Klasa powszechna: 

*  miejsce I: puchar, dyplom, 

*  miejsca II-III: dyplomy, 

 

• Klasa mistrzowska: 

*  miejsce I: puchar, dyplom, 

*  miejsca II-III: dyplomy, 

 

• Senior: 

* miejsce I: puchar, dyplom, 

* miejsca II-III: dyplomy. 

 

 

 



 

8. Postanowienia końcowe: 

 

• każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy 

wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać, 

• na strzelnicy obok sekretariatu znajduję się punkt opieki medycznej, 

• kierownikiem zawodów jest: Krzysztof Piotrowski, Sędzią głównym kol. 

Czesław Ciechanowicz, kolegium odwoławcze stanowią: Czesław Ciechanowicz, 

Alfons Rekowski, Jerzy Urich.  

 

 

Przewodniczący ZO PZŁ w Słupsku     Sędzia Główny 

Michał Pobiedziński       Czesław Ciechanowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


