Ogólny regulamin III Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego Tur-Wołomin

1. Zawody w strzelaniu myśliwskim o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego Tur-Wołomin, odbywać się
będą w dniu 1 kwietnia 2017 roku, na strzelnicy CWKS Legia w Rembertowie, początek –
godzina 13.00
2. Celem zawodów jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych oraz
umożliwienie im sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter
ograniczony. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie członkowie Koła Łowieckiego Tur-Wołomin,
bez względu na posiadaną klasę strzelecką.
3. Zawody zostaną przeprowadzone w częściowym wieloboju myśliwskim, w konkurencjach
kulowych: strzelanie na 100 metrów do tarczy z wykorzystaniem pastorału, oraz strzelanie na 50
metrów do sylwetki dzika w przebiegu, w oparciu o Prawidła Strzeleckie obowiązujące w Polskim
Związku Łowieckim.
4. Zawody odbywać się będą w klasyfikacji indywidualnej – klasa otwarta
5. W czasie zawodów obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z Prawidłami Strzeleckimi
obowiązującymi w PZŁ, oraz zgodne z regulaminem strzelnicy.
6. Ramowy program zawodów:
 13.00 – Zapisy zawodników
 13.20 – Odprawa zawodników
 13.35 – Rozpoczęcie konkurencji „strzelanie na 100m do tarczy”
 14.30 – Rozpoczęcie konkurencji „dzik w przebiegu”
 15.30 – Zakończenie zawodów
7. Konkurencja „strzelanie na 100m do tarczy” polega na:
 Oddaniu 5 strzałów z pozycji stojąc, przy użyciu pastorału myśliwskiego, do tarczy
umieszczonej 100 metrów od zawodnika.
 Zawodnik, który nie będzie posiadał swojego pastorału, może strzelać z tzw. „wolnej ręki”.
 Zawodnik może posługiwać się dowolnymi przyrządami celowniczymi.
 Liczba przestrzelin w tarczy nie może przekroczyć pięciu.
 Jeśli w tarczy znajduje się więcej niż pięć przestrzelin, zostają odrzucane wszystkie najlepsze,
aż do pozostawienia pięciu przestrzelin
 Żeby przestrzelina zaliczona była do wyższej wartości punktowej, musi wyraźnie dotykać linii
ograniczającej wyższą wartość punktową.
 Jeśli 3 lub więcej przestrzelin na tarczy zmieści się całkowicie w okręgu o średnicy 5 cm,
dodawane będą punkty bonusowe za tzw. skupienie
a. 3 przestrzeliny – dodatkowo 1 punkt
b. 4 przestrzeliny – dodatkowo 2 punkty
c. 5 przestrzelin – dodatkowo 3 punkty
8. Konkurencja „dzik w przebiegu” polega na:
 Oddaniu pięciu strzałów do sylwetki poruszającego się dzika, z tym, że w czasie jednego
przebiegu wolno oddać jeden strzał.
 Makietę dzika uruchamia się na komendę zawodnika
 Strzały oddaje się kolejno z lewej i prawej strony. Ostatni, piąty strzał – zawodnik może
wybrać sobie kierunek ruchu makiety

9. Sędziami zawodów są koledzy:
 Jerzy Wolewicz, sędzia strzelectwa i instruktor strzelectwa PZŁ
 Dariusz Grzegolec, sędzia strzelectwa i instruktor strzelectwa PZŁ
10. Sędziowie, jeśli chcą, jako członkowie Koła, też mogą brać udział w zawodach
11. W zawodach zostaną wręczone następujące nagrody:
 Puchar Prezesa Koła, nagroda rzeczowa i książkowa – za zajęcie I miejsca w punktacji
generalnej
 Nagroda rzeczowa i książkowa za zajęcie II miejsca w kategorii generalnej
 Nagroda rzeczowa i książkowa za zajęcie III miejsca w kategorii generalnej
 Nagroda książkowa za zajęcie I miejsca w konkurencji „strzelanie na 100m”
 Nagroda książkowa za zajęcie I miejsca w konkurencji „dzik w przebiegu”.
12. Do wszystkich kwestii nie ujętych w tym regulaminie, mają zastosowanie Prawidła Strzeleckie
obowiązujące w Polskim Związku Łowieckim

