
Regulamin zawodów  

  

Turniej Zarządów Kół Macierzystych Okręgu PZŁ Chełm 
 

 

Zawody odbędą się w dniu 27 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00 na strzelnicy ZO PZŁ Chełm w Kumowej Dolinie. 
 

 

I. Celem  imprezy   jest   popularyzacja   strzelectwa   myśliwskiego,   integracja   Zarządów   Kół   Łowieckich  

i doskonalenie ich umiejętności strzeleckich. W zawodach uczestniczyć mogą członkowie Zarządów Kół i 

Komisji Rewizyjnych  KŁ Okręgu Chełm. 
 

II. Zawody zostaną przeprowadzone wg prawideł obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim w skróconej 

wersji wieloboju myśliwskiego. 

Drużyny składają się z 5 zawodników (4+1) w przypadku: 

- Zarządu Koła ( Prezes, Łowczy, Skarbnik, Sekretarz), gdy w kole jest wiceprezes lub podłowczy to mogą oni 

być zgłoszeni w miejsce prezesa lub łowczego, Komisja Rewizyjna Koła -1 zawodnik (członek Komisji 

rewizyjnej). 

Zarząd Okręgowy PZŁ zapewnia strzelnicę z obsługą, dyplomy, puchary, nagrody. 

Koła Łowieckie zapewniają:  1 sędziego-każde koło, amunicję dla swojej drużyny i  obowiązkową obecność na 

turnieju.  

Do wyniku drużyny liczy się najlepsze wyniki 3 członków drużyny.  

Zawodnicy startujący w zawodach winni okazać pozwolenie na broń i aktualną legitymację PZŁ. 
 

III. Klasyfikacja: 

1. drużynowa  

2. indywidualna: 

   a. w kategorii Prezesów  

   b. w kategorii Łowczych 

   c. w kategorii Sekretarzy 

   d. w kategorii Skarbników 

   e. w kategorii Komisji Rewizyjnej 
 

Zasady klasyfikacji jak w  prawidłach strzelań myśliwskich. 
 

IV. Program zawodów: 

- rozpoczęcie godzina 9.00 

- strzelanie na osiach  9.30 – 13.00 

- ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie zawodów 13.30 

- uroczyste zakończenie zawodów 14.00 

 

V. Nagrody: 

1. Puchar  za zajęcie I-go miejsca w     klasyfikacji drużynowej. 

2. Puchar za zajęcie II-go miejsca w klasyfikacji drużynowej. 

3. Puchar   za zajęcie III-go miejsca w klasyfikacji drużynowej. 

4. Dyplomy za pierwsze 3 miejsca w każdej klasyfikacji. 

5. Nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacjach indywidualnych. 

6. Puchary Przewodniczącego Zarządu Okręgowego za zajęcie I-go miejsca w indywidualnej kategorii:  

    Prezesów, Łowczych, Skarbników, Sekretarzy i Komisji Rewizyjnej. 
 

VI. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy wywieszonym  na 

tablicy ogłoszeń i ma bezwzględnie go przestrzegać. Na strzelnicy obok sekretariatu znajduje się punkt opieki 

medycznej. 

VII. Wyniki zawodów zawierające dane, obejmujące imię i nazwisko, okręg 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. 

http://www.pzlchelm.pl/

