
REGULAMIN  XXXVII ZAWODÓW W STRZELANIACH 

MYŚLIWSKICH „WINOBRANIE 2022”  

 

 Zawody odbędą się w dniu  10 września 2022 r. na strzelnicy myśliwskiej Lupus                       

w miejscowości Dłużyna Dolna 68b (współrzędne GPS 51.22140582191693, 

15.12349616005758).  

Początek zawodów godzina 08.30, rozpoczęcie strzelań godzina 09:00. 

1. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja 

myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, mogą 

w nich uczestniczyć osoby z ważną legitymacją PZŁ, bez względu na posiadaną klasę 

strzelecką. 

2. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim według prawideł 

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

zawodników ograniczona do 120, o udziale decyduje kolejność wpłat. Wpisowe                                  

w wysokości 220 zł (dwieście dwadzieścia złotych), należy wpłacać na konto                                                   

w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2022 r. 

Nr konta 70 1090 1535 0000 0000 5301 9163 

Maksymalna ilość zawodników:  120– decyduje kolejność wpłaty. 

3. Zawody przeprowadzone będą w klasyfikacji indywidualnej w podziale na klasy strzeleckie: 

- klasyfikacja Dian 

- klasyfikacja mistrzowska 

- klasyfikacja powszechna  

- klasyfikacja senior (zawodnicy pow. 60 roku życia) 

- Najlepsza kula, najlepszy śrut. 

4. Zawodnicy zobowiązani są posiadać w czasie zawodów ważną legitymację PZŁ. 

I . Konkurencje: 

1. Strzelanie śrutem:  

a) do rzutków na osi myśliwskiej – 20 rzutków: 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu 

stanowiskach z miejsca, 5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca, 5 rzutków 

pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu. 

b) do rzutków na kręgu myśliwskim – 20 rzutków, w tym 6 dubletów na 

stanowiskach:1,2,3,5,6,7 



c) do rzutków na myśliwskiej osi praktycznej – Seria 20 rzutków (6 singli i 7 dubletów), 

strzelana jest z trzech bramek po 2 single i 2 dublety z każdej. Ostatni dublet strzelany jest na 

końcu przez wszystkich strzelców po kolei ze środkowej bramki. 

 Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się naważkę śrutu do 28 gram o grubości nie 

przekraczającej 2,5 mm. 

2. Strzelanie kulą 

a) do makiety stojącego lisa i rogacza – jedna seria 10 strzałów, po 5 do tarczy rogacza 

i lisa w dowolnej kolejności. Każdy strzelec oddaje po 5 strzałów do każdej makiety 

ze słupka stałego. 

b) do makiety dzika w przebiegu – jedna seria 10 strzałów na przemian, kolejno z 

prawa na lewo i z lewa na prawo. 

Do strzelań kulowych i śrutowych wolno używać wyłącznie myśliwskiej broni palnej i amunicji 

myśliwskiej, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.03.2005 r. 

II Zasady przeprowadzania i oceny poszczególnych konkurencji. 

1. Podstawy klasyfikacji: 

a) ocena trafień zgodna z prawidłami strzelań myśliwskich. 

2. W przypadku równych wyników o trzech pierwszych miejscach decyduje baraż 

(dotyczy wszystkich klas) . 

3.  W przypadku równej ilości punktów o zajęciu kolejnego miejsca (innego niż pierwsze, 

drugie, trzecie) decyduje: 

− lepszy wynik w strzelaniu śrutem, 

− lepszy wynik na kręgu myśliwskim, 

− lepszy wynik na myśliwskiej osi praktycznej, 

− lepszy wynik na osi, 

− lepszy wynik na dziku. 

4. Składy sędziowskie i kolegium sędziowskie ogłosi sędzia główny przed rozpoczęciu 

zawodów.   

5. Dla zawodników we wszystkich klasach za zajęcie miejsc 1-3 organizator ufundował 

nagrody rzeczowe, puchary, oraz dyplomy. Za uzyskanie najlepszych wyników  w 

konkurencjach śrutowych i kulowych organizator ufundował dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

6. Losowanie grup i kolejności strzelań dokonane zostanie przez organizatora w dniu 

poprzedzającym zawody. 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary 

ochronne i ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych i ochronniki słuchu w trakcie 

strzelań kulowych. Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek 



(znacznik na wysokości biodra) trwale do niej przymocowany oraz numer startowy. Zawodnicy 

nie posiadający powyższego wyposażenia, nie będą dopuszczeni do strzelań. Zawodnicy 

zobowiązani są do występowania w odpowiednim ubiorze adekwatnym do poszczególnych 

etapów zawodów centralnych.  

8. Klasę mistrzowską zdobywa się obligatoryjnie na wszystkich zawodach centralnych. 

Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na wyżej wymienionych zawodach 

wyniku: mężczyźni 425/500 pkt, kobiety: 400/500 pkt lub lepszego. 

UWAGA !  

 Pozostałe nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy wszystkich uczestników zawodów.  

 Wylosowana nagroda będzie przysługiwała tylko zawodniczkom/zawodnikom 

obecnym podczas losowania nagród.  

„Wyniki zawodów zawierające Pani/Pana dane, obejmujące Pani/Pana imię i nazwisko, nr 

startowy, okręg oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronie internetowej 

pod adresem: https://www.pzlow.pl/, oraz http://www.zielonagora.pzlow.pl/  a także na 

portalu Facebook, oraz będą do wglądu na tablicy wyników wywieszonej podczas zawodów. 

 Brak zgody na publikację wskazanych danych na stronie internetowej jest równoznaczny 

z rezygnacją z udziału w zawodach. Przystąpienie do zawód organizator traktuje jako 

wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych uczestników 

zawodów.  

Darz Bór! 

Połamania luf ! 

Zapisać na zawody można się TUTAJ.. 

https://www.pzlow.pl/
http://www.zielonagora.pzlow.pl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3XGPqEJtBES7iEtC3mNSJGvsnfA4RTpImccSlGjPMHZUNVBOMFhON05DVVlJTUtaV0tPN0FZU0FaNi4u

