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Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 

oraz 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy 

 

 

uprzejmie zapraszają na 

 
 

 

II Mistrzostwa Polski Rzemieślników w strzelaniach myśliwskich 

 

 

 
na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego 

 

w Łącku k/Pakości (powiat inowrocławski) 

 

 

Uroczyste otwarcie zawodów  

niedziela 26 czerwca 2016 r. 

godzina 10:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący    Prezes Kujawsko-Pomorskiej 

Zarządu Okręgowego PZŁ   Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

         w Bydgoszczy           w Bydgoszczy 

 

 

 

     (-) Sylwester Domek    (-) Sławomir Szatkowski 
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Regulamin 

II Mistrzostw Polski Rzemieślników w strzelaniach myśliwskich 

 

 

1. Mistrzostwa odbywają się w dniu 26 czerwca 2016 r. na strzelnicy myśliwskiej ZO 

PZŁ w Łącku k/Pakości. 

 

2. Celem Mistrzostw jest: 

  - integracja środowiska Rzemieślników 

  - popularyzacja strzelectwa myśliwskiego 

  - sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Rzemieślników. 

 

3. Udział w Mistrzostwach biorą zespoły Cechów Rzemieślniczych. Do klasyfikacji 

zespołowej bierze się dwa najlepsze wyniki. 

 

W osobnej klasyfikacji w zawodach mogą uczestniczyć też sympatycy rzemiosła. 

 

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważną legitymację PZŁ 

oraz ważne pozwolenie na broń myśliwską. 

 

      Organizacja zawodów w całości finansowana jest przez uczestników. 

 

      Wpisowe płatne przed zawodami wynosi 100 zł od zawodnika. 

 

Wstępnych zgłoszeń dokonuje się do dnia 10 czerwca 2016 r. do Biura Kujawsko – 

Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w formie 

elektronicznej na adres: sekretariat@izbarzem.pl, podając: 

- imię i nazwisko, 

- dane kontaktowe, 

- przynależność do organizacji rzemieślniczej. 

 

4. Zawody są przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi prawidłami strzelań 

myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ. 

 

Zawody obejmować będą: 

 

a) Dla Członków Cechów wielobój śrutowy: 

- zając: 2  serie po 5 przebiegów - jedna z prawej na lewą; druga z lewej na prawą stronę, 

- oś myśliwska: maszyna „pływająca” bez możliwości powtarzania tego samego rzutka 

- krąg myśliwski: pełna seria 20 rzutków 

- przeloty: 10 rzutków 

 

b) Dla sympatyków Rzemiosła pełen wielobój myśliwski:  

1) konkurencje śrutowe: 

- zając: 2  serie po 5 przebiegów - jedna z prawej na lewą; druga z lewej na prawą stronę, 

- oś myśliwska: maszyna „pływająca” bez możliwości powtarzania tego samego rzutka 

- krąg myśliwski: pełna seria 20 rzutków 

- przeloty: 10 rzutków 

2) konkurencje kulowe: 

- stojący rogacz,  
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- siedzący lis 

- dzik w przebiegu 

 

5. Do strzelań wolno używać  tylko myśliwskiej broni palnej dopuszczonej do polowań 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków wykonywania polowania (Dz. U Nr 61, poz. 548 z 

późn.zm). 

 

6. Ocena strzelań: 

 

Za każde trafienie rzutka lub makiety zająca: 5 pkt (niezależnie od tego czy został 

trafiony pierwszym czy drugim strzałem). 

 

Przy strzelaniu do makiet dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika z dodawania 

wartości punktowych trafionych pierścieni. 

 

Każdy zawodnik – członek Cechu strzelający wielobój śrutowy może maksymalnie 

uzyskać 300 pkt. a  zespół 600 pkt. (do wyniku zespołu bierze się najlepsze dwa 

wyniki indywidualne). 

 

Każdy zawodnik – sympatyk Rzemiosła strzelający wielobój myśliwski może 

maksymalnie uzyskać 500 pkt. 

 

7. Kolejność zajętych miejsc zarówno w klasyfikacji zespołowej jak i indywidualnej 

ustala się według uzyskanych punktów. 

 

8. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub większą liczbę drużyn 

o zajętym miejscu decyduje kolejno: 

 

a) wielobój śrutowy:  

- lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim, 

 - lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej, 

 - lepszy wynik w strzelaniu konkurencji zając, 

 

b) wielobój myśliwski: 

- lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim, 

 - lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej, 

 - lepszy wynik w strzelaniu konkurencji zając, 

 

9. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym 

miejscu decyduje dogrywka (baraż) na konkurencji, którą określi Sędzia Główny 

Mistrzostw przed rozpoczęciem zawodów.  

 

O dalszych miejscach zadecydują kolejno: 

a) wielobój śrutowy: 

- lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim, 

 - lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej, 

      - lepszy wynik w strzelaniu konkurencji zając, 

 

b) wielobój myśliwski:  
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- lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim, 

 - lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej, 

 - lepszy wynik w strzelaniu konkurencji zając. 

 

10. Nagrody:  

zwycięski zespół w śrucie: Puchar Prezesa KPIRiP w Bydgoszczy 

 za miejsce od I do III: puchary 

 za miejsce od I do VI: dyplomy 

 za miejsce od I do VI: nagrody rzeczowe (podane do końca maja 2016 r.) 

 

zwycięzca indywidualny w śrucie: Puchar Prezesa KPIRiP w Bydgoszczy 

 za miejsce od I do III: puchary 

 za miejsce od I do VI: dyplomy 

 za miejsce od I do VI: nagrody rzeczowe (podane do końca maja 2016 r.) 

 

zwycięzca indywidualny w wieloboju myśliwskim: Puchar Przewodniczącego Komisji 

Strzeleckiej ORŁ w Bydgoszczy 

 za miejsce od I do III: puchary 

 za miejsce od I do VI: dyplomy 

 za miejsce od I do VI: nagrody rzeczowe (podane do końca maja 2016 r.) 

 

11. Organizator przewiduje następujący harmonogram czasowy: 

 

9:00 - 9:45 zgłaszanie obecności w sekretariacie zawodów oraz dokonywanie wpłat, 

10:00 otwarcie zawodów,  

10:30 rozpoczęcie strzelań. 

 

12. Sędzią Głównym zawodów będzie kol. Andrzej Karpiński, natomiast lekarzem 

zawodów kol. dr n. med. Marek Jedwabiński. 

 

 

 

        Organizator 


