
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH PZŁ 

XXII  Mistrzostwa Okręgu PZŁ Chełm 
 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkie Koła Łowieckie mające siedzibę na terenie 
okręgu oraz myśliwych startujących indywidualnie na okręgowe zawody strzeleckie, które odbędą się w dniu 
4 czerwca  2022 r. na Strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Kumowej Dolinie w m. Rudka 1 k/ Chełma. 
I. Celem zawodów: 
   - jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego  
   - podnoszenie kwalifikacji strzeleckich członków PZŁ 
   - wyłonienie indywidualnych i drużynowych zwycięzców okręgu chełmskiego 
II. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim zgodnie z „Prawidłami strzelań 
myśliwskich SZEŚCIOBÓJ z dnia 10.05.2021 r”. W zawodach mają prawo startować członkowie kół 
mających siedzibę na terenie okręgu, mogą również startować poza konkursem inni zawodnicy. Udział w 
zawodach należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie do dnia 1 czerwca 2022 r. Koło zgłasza drużynę 
składającą się z min 3 zawodników z klasą powszechną oraz startujących zawodników z klasą mistrzowską. 
Startujący w zawodach winni posiadać przy sobie aktualną i ważną legitymację PZŁ oraz pozwolenie na broń.  
Obowiązują nowe wzory makiet rogacza i lisa. 
III. Klasyfikacja będzie prowadzona następująco: 

a) zespołowa w klasie powszechnej /zgodnie z par. 13 Zasad 
 b) zespołowa w klasie otwartej /zgodnie z par. 13 Zasad 
 c) indywidualna w klasie powszechnej  
 d) indywidualna w klasie mistrzowskiej 
Organizator przewiduje dodatkowe klasyfikacje w kategorii Dian i Seniorów (pow. 65 lat) 
Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł MISTRZA OKRĘGU, natomiast 
Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w KRAJOWYM KONKURSIE  
KÓŁ ŁOWIECKICH w bieżącym roku. 
IV. Program zawodów 

- rozpoczęcie godz. 9.00 
- strzelanie na wszystkich osiach godz. 9.30 -12.00  i  12.30 – 14.30 
- przerwa na posiłek godz. 12.00 – 12.30 
- ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie zawodów – godz. 15.00 

V. Nagrody: 
1. Puchar  Przewodniczącego ZO PZŁ w Chełmie dla najlepszej drużyny w klasie powszechnej. 
2. Puchar  Przewodniczącego ZO PZŁ w Chełmie dla najlepszej drużyny w klasie otwartej. 
3. Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Chełmie dla najlepszego zawodnika w klasie. 
    powszechnej. 
4. Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Chełmie dla najlepszego zawodnika w klasie mistrzowskiej. 
5. Dyplomy dla startujących w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. 
6. Dyplomy dla startujących w kategorii Dian i Seniorów ( pow. 65 lat). 
     

VI. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zawodów, regulaminem 
strzelnicy i ma obowiązek bezwzględnie ich przestrzegać. Na strzelnicy obok sekretariatu znajduje się punkt 
opieki medycznej. Regulaminy znajduje się w sekretariacie zawodów i są wywieszony na tablicy ogłoszeń. 
 
VII. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji 
zawodów. Wizerunek i wyniki zawodów zawierające dane, obejmujące imię i nazwisko, KŁ oraz ilość 
zdobytych punktów zostaną opublikowane w prasie i na stronie internetowej okręgu pod 
adresem: www.pzlchelm.pl/. Brak zgody na publikację wskazanych danych jest równoznaczny 
z rezygnacją z udziału w zawodach.  
 
Uwaga:  
Zgodnie z par. 9 „Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ” w zawodach uczestniczą 
reprezentacje wszystkich kół łowieckich mających siedzibę na terenie okręgu.  
Uczestnicy zawodów zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów epidemiologicznych 
związanych z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19.                                                                                                                                                           

http://www.pzlchelm.pl/

