
                 
 

Regulamin zawodów  strzeleckich PZŁ 

 

XXVII TURNIEJ CHMIELAKOWY 
10 września 2022 r. 

 

Organizatorzy: 

 Zarząd Główny PZŁ w Warszawie. 

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. 

 

Patronat honorowy: 

 Senator RP -Prof. Józef Zając. 

 

Patronat medialny:  

Nowy Tydzień –tygodnik lokalny. 

 

Zawody odbędą się w  sobotę 10 września 2022 r. o godzinie 8.30 na strzelnicy myśliwskiej ZO 

PZŁ Chełm w Kumowej Dolinie k/Chełma. (Rudka 1) 

 

I. Celem imprezy jest: 

- promocja okręgu chełmskiego, 

- propagowanie  Chmielaków-Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów, 

- upowszechnianie i popularyzacja strzelectwa myśliwskiego,  

- integracja środowiska  startujących zawodników,  

- podnoszenie i doskonalenie indywidualnych umiejętności strzeleckich. 

W zawodach uczestniczyć mogą członkowie PZŁ posiadający aktualną legitymację PZŁ. 

 

II. Zawody zostaną przeprowadzone wg prawideł obowiązujących w Polskim Związku 

Łowieckim w sześcioboju myśliwskim. Udział w zawodach należy zgłosić pisemnie lub 

telefonicznie w ZO PZŁ Chełm do dnia 2.09.22 r. podając nazwisko i imię zawodnika, jego 

klasę strzelecką, nr legitymacji członkowskiej i okręg. Ze względu na limitowaną liczbę 

zawodników (90 osób) o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Wpisowe w kwocie 200 zł od osoby można wpłacać na konto ZO PZŁ Chełm Bank Pekao S.A. 

I O/Chełm 26 1240 2223 1111 0000 3576 9929 lub w sekretariacie w dniu zawodów. 

Sekretariat Zawodów czynny od godziny 8.00 

 

 



III. Klasyfikacja 

 1.  indywidualnie w klasie powszechnej 

 2.  indywidualnie w klasie mistrzowskiej 

 3.  indywidualnie w klasie dian  

          4.  indywidualnie w klasie seniorów (60+) 

 

IV. Zasady klasyfikacji jak w  prawidłach strzelań myśliwskich -sześciobój na zawodach 

organizowanych przez PZŁ. Warunki barażu ogłasza Sędzia Główny na początku zawodów.  

 

V. Program zawodów 

- rozpoczęcie pracy sekretariatu 8.00 

- rozpoczęcie zawodów godzina 8.30 

- strzelanie na osiach od 9.00  

- ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie zawodów  

  

VI. Puchary, dyplomy i nagrody 

Kategoria Dian 

- miejsca 1 - 3 puchary, dyplomy 

- miejsca 4-6 dyplomy 

Kategoria Senior 

- miejsca 1 - 3 puchary, dyplomy 

- miejsca 4-6 dyplomy 

Klasa powszechna 

- miejsca 1 - 3: puchary, dyplomy 

- miejsca 4 - 6 : dyplomy 

Klasa mistrzowska  

- miejsca 1 - 3: puchary, dyplomy 

- miejsca 4 - 6 : dyplomy 

Nagrody rzeczowe  w ilości zależnej od  zasobności i szczodrości  sponsorów. 

 

VII. 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. 

VIII. Wizerunek i 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              

Serdecznie zapraszamy 

http://www.pzlchelm.pl/

