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REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

 XXI Puchar Łuczniczki 
rozgrywanych dnia 11 września 2022r. 

 

Sędzia główny: Sylwia Głazowska 

1. Zawody odbywają się w Ośrodku Szkolenia Łowieckiego - Strzelnica PZŁ w Łącku k/Pakości ul. 
Myśliwska 5,  według poniższego porządku dziennego : 

a. godz. 8.00 – 8.30 - rejestracja i wydawanie numerów startowych, 
b. godz. 8.30 -  otwarcie zawodów i odprawa zawodników, 
c. godz. 9.00 - rozpoczęcie strzelań konkursowych. 

2. Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach, oraz uzyskanie 
punktów do „Wawrzynu strzeleckiego”, jak również integracja środowisk myśliwskich regionu. 

3. W zawodach mogą brać udział wyłącznie członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację 
organizacyjną. Łączna lista startujących wynosi do 120 zawodników. O przyjęciu decyduje 
kolejność opłacenia wpisowego. 

4. Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 250 zł na nasz 
numer rachunku bankowego : 36 1160 2202 0000 0000 6087 5610, w terminie do dnia                            
04 września br. Na przelewie należy podać imię i nazwisko zawodnika, nr legitymacji PZŁ  

5. Warunkiem rejestracji zawodnika w sekretariacie zawodów jest okazanie potwierdzenia 
wniesienia opłaty wpisowego. 

6. Zawody rozegrane będą  w 2 kategoriach (Diana, Senior) i 3 klasach (otwartej, mistrzowskiej, 
powszechnej). 

7. Zawody przeprowadzone będą w formule pięcioboju z myśliwską osią praktyczną w 3 
konkurencjach śrutowych i dwóch kulowych: 

a. Konkurencje śrutowe: 

- Oś myśliwska 
- Krąg myśliwski 
- Myśliwska oś praktyczna 

b. Konkurencje kulowe: 
- Makieta dzika w przebiegu 
- Makieta rogacz/lis 

Baraż ogłosi Sędzia Główny na odprawie przed zawodami. 

 



Podczas strzelania zawodnik zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy 
konkurencjach śrutowych ponadto ochronników oczu i głowy. Wysokość biodra oznacza się 
paskiem z materiału koloru jaskrawego na zewnętrznej stronie stroju strzelca w sposób 
umożliwiający sędziemu kontrolę prawidłowości przyjęcia postawy gotowości. W obrębie osi 
strzeleckich obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

8. Przydział numerów startowych i harmonogram przebiegu strzelań podane zostaną w dniu zawodów, 
przed ich rozpoczęciem. Zawodnicy obowiązani są przestrzegać odnoszące się przepisy o 
zachowaniu      bezpieczeństwa i zapoznać się z regulaminem strzelnicy. 

KLASYFIKACJA  

Klasyfikacja prowadzona będzie  indywidualnie wśród wszystkich strzelających zawodników . Kolejność 
zajętych miejsc zarówno w pierwszej jak i drugiej klasyfikacji ustala się według uzyskanych sum punktów 
z poszczególnych konkurencji.  

W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej liczny punktów o pierwszych trzech miejscach 
decyduje dogrywka/baraż.  Warunki barażu ogłasza Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów.  

NAGRODY  

Klasa otwarta 
I – Puchar Łuczniczki 
Klasa mistrzowska 
I – III miejsce – medale, puchary, dyplomy, nagrody 
Klasa powszechna 
I – III miejsce – medale, puchary, dyplomy, nagrody 
Klasa Dian 
I – III miejsce – medale, puchary, dyplomy, nagrody 
Klasa Seniorów 
I – III miejsce – medale, puchary, dyplomy, nagrody 
 

Zwycięzca zawodów w klasie OPEN otrzyma przechodni "PUCHAR ŁUCZNICZKI". Puchar przechodzi 
na własność w przypadku zwycięstwa w trzech kolejnych latach. Na zawodach mogą być wręczane 
nagrody ufundowane przez sponsorów  

Organizator zapewnia ciepły posiłek w trakcie trwania zawodów 

                   Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się z 
regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów oraz ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH (RODO), gdzie: 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy, 
Miesięcznika „Łowiec Polski” oraz innych dostępnych publicznie mediach.  

 

 

ORGANIZATOR ZAWODÓW 

 


