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REGULAMIN 

MISTRZOSTW PZŁ SENIORÓW 

Dobrzejów 12.09.2021r 

 

ROZDZIAŁ I 

 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE MISTRZOSTW 
 

1. Mistrzostwa odbędą się w dniu w dniu 12 września 2021 roku na strzelnicy  

myśliwskiej w Dobrzejowie k/Legnicy (współrzędne GPS 51.245216970009049, 

16.187513961877823). Otwarcie zawodów godz. 8.30, rozpoczęcie strzelań godz. 9.00. 

Sekretariat Mistrzostw będzie czynny od godz. 7.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Celem Mistrzostw jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego w PZŁ,  

wyłonienie indywidualnego mistrza PZŁ w klasie Senior, integracja środowiska  

myśliwych z całego kraju oraz popularyzacja strzelectwa myśliwskiego. 

3. W mistrzostwach biorą udział członkowie Polskiego Związku Łowieckiego posiadający 

ważną legitymację PZŁ, którzy najpóźniej w dniu 11 września 2021 roku będą mieli 
ukończone 60 lat. 
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4. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim według prawideł  

strzeleckich obowiązujących w PZŁ (Uchwała NRŁ 360/2021 z dnia 10 maja 2021 r). 

5. Ilość zawodników jest ograniczona do 108, a o kolejności decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Wpisowe na Mistrzostwa wynosi 200 zł i płatne jest przelewem na konto ZO PZŁ  

w Legnicy nr 80 2030 0045 1110 0000 0252 4060 w nieprzekraczalnym terminie do  

05 września 2021 roku. Brak wpłaty wpisowego w w/w terminie będzie równoznaczne 

z rezygnacją zawodnika z uczestnictwa w Mistrzostwach. 

7. Zawodnicy obowiązani są zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Prawidłami  

strzelań myśliwskich – pięciobój na zawodach organizowanych przez Polski Związek 

Łowiecki, regulaminem strzelnicy i niniejszym regulaminem zawodów. 

8. Organizator Mistrzostw zapewnia uczestnikom organizacyjne przeprowadzenie  

zawodów, miejsce parkingowe oraz wyżywienie. 

9. Lista zawodników z podaniem numerów startowych zostanie opublikowana na stronie 

ZO PZŁ w Legnicy w dniu 07 września 2021 roku. O miejscu na liście startowej  

decydować będzie kolejność zaksięgowanych wpłat. 
 

II. KOKURENJE STRZELECKIE 
 

Mistrzostwa będą przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Prawidłami 

strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ” oraz zgodnie  

z zarządzeniem nr 2/21 ZG PZŁ i obejmować będą pełny wielobój myśliwski – pięciobój, 

w skład którego wchodzą trzy konkurencje śrutowe i dwie kulowe: 
 

1. Konkurencje śrutowe:  

a) „OŚ MYŚLIWSKA” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym: 5 rzutków 

pojedynczych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca; 5 dubletów (rzutek po rzutku  

w określonym czasie) strzelanych na stanowiskach strzeleckich z miejsca i 5 rzutków 

pojedynczych strzelanych na ścieżce z podchodu; 

b) „KRĄG MYŚLIWSKI” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym: 6 dubletów ze 

stanowisk 1,2,3 i 5,6,7 oraz 8 rzutków pojedynczych; 

d) „OŚ PRAKTYCZNA” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków mieszanych 

(pojedynczych i dubletów strzelanych z trzech bramek), po 2 pojedyncze i 2 dublety  

z każdej z bramek oraz ostatni dublet ze środkowej bramki. 
 

2. 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 I LIS” (max. 100 pkt.) – jedna seria 10 strzałów do makiet rogacza i lisa  

(5 strzałów do każdej makiety, oddawanych w dowolnej kolejności).  

3. Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni o lufach gładkich (śrutowej) i o lufach 

gwintowanych (kulowej) oraz amunicji, zgodnie z ,,Rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania 

polowania oraz znakowania tusz”.  

4. Podczas strzelania zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać 

ochronniki słuchu, a przy strzelaniu śrutem dodatkowo nakrycie głowy, okulary ochronne, 

ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek trwale do niej 

przymocowany oraz numer startowy. Zawodnicy nie posiadający powyższego 

wyposażenia, nie będą dopuszczeni do strzelań.  
 

III. OCENA STRZELAŃ 

1. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt.  

2. Za każde trafienie do rzutka zawodnik uzyskuje 5 pkt., niezależnie od tego czy trafienie 

nastąpiło po pierwszym lub po drugim strzale.  

3. Przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa – ilość punktów wynika z sumy wartości 

punktowych trafionych na tarczy pierścieni. 

 

IV. KLASYFIKACJA 

1. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie. Kolejność zajętych miejsc ustala się 

według uzyskanej sumy punktów z poszczególnych konkurencji. 

2. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej liczby punktów o pierwszych 

trzech miejscach decyduje baraż. Warunki barażu ogłasza Sędzia Główny przed 

rozpoczęciem zawodów. Po wyłonieniu zwycięzcy, kolejność pozostałych zawodników 

ustala się zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich obowiązujących w PZŁ w 2021 roku. 

3. W klasyfikacji indywidualnej „najlepsza kula” przy równej ilości punktów decyduje 

„lepszy dzik”.  

4. W klasyfikacji indywidualnej „najlepszy śrut” o zwycięstwie decyduje baraż. Warunki 

barażu ogłasza Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów.  

 

V. DYPLOMY, WYRÓŻNIENIA i NAGRODY 

1. W klasyfikacji KLASA MISTRZOWSKA 

• I – III miejsce – puchary, medale, dyplomy i nagrody,  

• IV – VI miejsce – dyplomy i nagrody. 

2. W klasyfikacji DIAN: 

• I – III miejsce – puchary, medale, dyplomy i nagrody, 

• IV – VI miejsce – dyplomy i nagrody. 

3. W klasyfikacji KLASA POWSZECHNA: 

• I – III miejsce – puchary, medale, dyplomy i nagrody, 

• IV – VI miejsce – dyplomy i nagrody. 
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Dodatkowo: 

Dla najstarszego zawodnika – Seniora – statuetka, dyplom i nagroda. 

Dla zawodnika, który uzyska najlepszy wynik w konkurencjach śrutowych – statuetka,  

dyplom i nagroda. 

Dla zawodnika, który uzyska najlepszy wynik w konkurencjach kulowych – statuetka,  

dyplom i nagroda. 

Pomiędzy wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody. 

Wylosowana nagroda będzie przysługiwała tylko zawodniczkom/zawodnikom obecnym 

podczas losowania nagród. 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się  

z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów oraz ZGODĄ NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH (RODO). Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników 

zawodów równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

(obejmujących imię i nazwisko, nr startowy, przynależność do okręgu oraz liczbę 

zdobytych punktów) przez ZO PZŁ w Legnicy w celu dokumentowania wyników 

zawodów oraz tworzenia rankingu strzelców w poszczególnych klasyfikacjach zawodów, 

wyraża zgodę na publikację ww. danych osobowych oraz publikację zdjęć wykonywanych 

w trakcie trwania zawodów na stronie internetowej ZG PZŁ, ZO PZŁ w Legnicy, na 

łamach Miesięcznika „Łowiec Polski” oraz innych dostępnych publicznie mediach. 

 

 

ORGANIZATOR 

                 ZO PZŁ w Legnicy 


