
 

 

REGULAMIN 

 

MISTRZOSTW OKRĘGU OLSZTYŃSKIEGO W STRZELANIACH 

MYŚLIWSKICH  - OLSZTYN 2021 

    

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie serdecznie zaprasza myśliwych z naszego okręgu  

na Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich – Olsztyn 2021. 

 

1. Zawody odbędą się w dniu 26.06.2021 r. na  Strzelnicy Myśliwskiej                      

im. Wł. Komorowskiego w Olsztynie - Gutkowie. Rozpoczęcie zawodów                    

o godz. 8:00   

2. Celem imprezy jest  upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych 

naszego okręgu, integracja myśliwych, sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich 

oraz wyłonienie Mistrzów Okręgu Olsztyńskiego w klasyfikacjach zespołowych       

i indywidualnych.  

3. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z Okręgu 

Olsztyńskiego posiadający ważną legitymacją PZŁ, bez względu na posiadaną klasę 

strzelecką oraz myśliwi – członkowie kół macierzystych Okręgu Olsztyńskiego. 

4. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym sześcioboju myśliwskim w jednym 

dniu. 

5. Wpisowe w kwocie 140 zł za osobę należy wpłacać na konto 59 8857 0002 3001 

0100 0954 0001.  

6. Nieprzekraczalny termin wpłynięcia zgłoszeń drużyn (minimum 3 zawodników)  

oraz zawodników indywidualnych do ZO PZŁ w Olsztynie- potwierdzony 

dowodem wpłaty wpisowego  upływa w dniu 23.06.br. o godz. 15.00                 

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI DOPISANIA DO LISTY ZAWODNIKÓW      

W DNIU ZAWODÓW !!!  

7. Ze względów technicznych liczba uczestników nie może przekraczać                    

120 zawodników. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników - o udziale 

decydować będzie kolejność zgłoszeń i opłata wpisowego. 

8. Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego: 

Wszystkich uczestników zawodów (zawodnicy, sędziowie, obsługa zawodów 

goście) obowiązują zasady sanitarne aktualne w dniu zawodów. 

9. Wszystkich startujących zawodników obowiązuje wymóg korzystania z 

ochronników słuchu a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu 

i głowy (okularów ochronnych i czapeczki). Na kamizelkach należy umieścić we 

właściwym miejscu „Pasek kontrolny”. 

10. Klasyfikacje:  

1)  Drużynowa:  klasa powszechna i  klasa otwarta    

UWAGA !!!  Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się 

przed rozpoczęciem zawodów, jednak nie później niż do 23.06. do 15.00 



2)  Indywidualna - klasa powszechna, 

3)  Indywidualna - klasa mistrzowska, 

4)  Indywidualna - klasa otwarta - (Mistrz Okręgu) 

5)  Indywidualna - klasa otwarta – „Dian”  

6)  Indywidualna  - klasa otwarta seniorów dla myśliwych w wieku powyżej 60 lat 

11. Program zawodów: 

 - rozpoczęcie zawodów o godz. 8:00,  

 - rozpoczęcie strzelań na wszystkich osiach od godz. 8:30  wg harmonogramu  

    strzelań, 

- po zakończeniu strzelań w ramach zawodów organizatorzy przewidują możliwość 

    bezpłatnego odbycia strzelań na Myśliwskiej Osi Praktycznej.  

 - ok. godz. 17:00 ( w zależności od liczby zgłoszonych zawodników) ogłoszenie  

    wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie zawodów. 

12. Zasady przeprowadzenia zawodów 

Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich na rok 2021 

zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w „Zasadach 

doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim” oraz 

Prawidłach Strzelań Myśliwskich – sześciobój – na zawodach organizowanych 

przez Polski Związek Łowiecki – zał. do uchwały NRŁ nr 360/2021 z dnia 10 

maja 2021 r. zamieszczonymi na stronie www.pzlow.pl 

Prezentacja toru lotu rzutków oraz przebiegu makiety zająca i dzika nastąpi przed 

rozpoczęciem strzelań pierwszej grupy na danej konkurencji. 

 

KONKURENCJE ŚRUTOWE 

a) strzelanie do obustronnej makiety zająca w przebiegu, makieta jest uruchamiana  

      po przyjęciu przez strzelca prawidłowej postawy gotowości. 

   - 10 przebiegów (na przemian z lewej na prawo i z prawej na lewo) 

b)  strzelanie do 20 rzutków na osi myśliwskiej podawanych po przyjęciu przez 

strzelca prawidłowej postawy gotowości  

   - 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z 

        miejsca 

   -  5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca 

   -  5 rzutków pojedynczych, strzelanych na  ścieżce strzeleckiej z podchodu 

c)   strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim: 

    - seria 20 rzutków strzelana na komendę "daj" w tym : 6 dubletów i 8 rzutków 

       pojedynczych (Uwaga na stanowiskach 1,2,3,5,6,7 strzelamy jeden rzutek  

       pojedynczy i jeden dublet, na stanowisku 4 dwa rzutki pojedyncze) 

d)    strzelanie do rzutków na przelotach - po 3 rzutki pojedyncze na każdym 

stanowisku, na komendę "daj", po jednym dublecie na każdym stanowisku i 1 

rzutek  z dowolnie wybranego stanowiska 

Do strzelania do rzutków wolno używać nabojów o max. naważce śrutu 28 gr.          

i średnicy śrutu do 2,5 mm.  Do strzelania do makiety zająca wolno używać 

nabojów o max. naważce śrutu 28 gr. i średnicy śrutu do 3,5 mm.   
 

http://www.pzlow.pl/


KONKURENCJE KULOWE 

a) strzelanie do makiety dzika w przebiegu - 10 przebiegów przemiennych kolejno       

z lewej na prawo i z prawej na lewo. Makieta jest uruchamiana po przyjęciu przez 

strzelca prawidłowej postawy gotowości. 

b) strzelanie do makiety stojącego rogacza i makiety siedzącego lisa – jedna seria      

10 strzałów (5 strzałów do każdej makiety, oddawanych w dowolnej kolejności w 

czasie maksymalnie 10 minut). Każdy strzelec oddaje 10 strzałów przy pomocy 

słupka stałego. 

Przy strzelaniu  konkurencji kulowych ( makiety rogacza, lisa i dzika) dopuszcza 

się minimalny kaliber 222.Rem i amunicję kulową dopuszczoną do strzelania na 

strzelnicy. 

Przy strzelaniach kulowych można posługiwać się bronią wyposażoną w optyczne 

przyrządy celownicze, a przy strzelaniu do makiety rogacza i lisa - dodatkowo 

korzystać z przyśpiesznika.     

     

KLASYFIKACJA 

A. Ocena trafień śrutowych. 

     Za każdy trafiony cel (rzutek lub makietę zająca) zdobywa się 5 pkt.  Przy  

     strzelaniu dubletów po 5 punktów za trafiony rzutek. 

B. Ocena trafień kulowych. 

     Ilość  zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych 

pierścieni. 

Kolejność zajętych miejsc ustala się według ilości uzyskanych punktów zarówno  

w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej. W przypadku uzyskania równej 

ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników oraz przez dwie lub większą 

ilość drużyn o zajętym miejscu decyduje kolejno: 

 - lepszy wynik w strzelaniu śrutem 

 - lepszy wynik na kręgu 

 - lepszy wynik na osi 

 - lepszy wynik w konkurencji zając 

 - lepszy wynik w konkurencji dzik 

Jeżeli powyższe reguły nie mogą przynieść rozstrzygnięcia to w klasyfikacji 

drużynowej o zajętym miejscu decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszym           

a ostatnim zawodnikiem drużyny, a następnie lepsze miejsce najlepszego 

zawodnika w drużynie w danej klasyfikacji, w dalszej kolejności klasyfikuje się ex 

equo.  

W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszych 

trzech miejscach decyduje dogrywka - „baraż”  w konkurencji   ogłoszonej przez 

Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów. 

13. Nagrody i wyróżnienia: 

      W klasyfikacji drużynowej miejsca 1-3 będą honorowane dyplomami, pucharami 

oraz nagrodą niespodzianką. 



       Dla najlepszych strzelców w  klasyfikacji indywidualnej organizator przewiduje 

puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

14. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na 

publikacje na stronie internetowej ZO PZŁ oraz w „Myśliwcu Warmińsko 

Mazurskim” wyników zawodów obejmujących imię, nazwisko, koło łowieckie 

oraz osiągnięty wynik 

15. KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ 

Z REGULAMINEM STRZELNICY WYWIESZONYM NA TABLICY 

INFORMACYJNEJ I BEZWZGLĘDNIE GO PRZESTRZEGAĆ !!! 

16. Na strzelnicy obok sekretariatu będzie znajdował się punkt opieki medycznej. 

 

                                                                                       DARZ  BÓR !!! 

 


