WIELOBÓJ MYŚLIWSKI 2019
ZIMOWY PUCHAR WÓJTA GMINY LUBISZYN
Regulamin zawodów
1. Organizator:
Gmina Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
www.lubiszyn.pl
2. Partnerstwo:
Stolarnia Marwice Zdzisław i Jacek Kołodzińscy
Marwice 15, 66-432 Baczyna
www.stolarniamarwice.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
23 luty 2019r. Strzelnica sportowo - myśliwska w Lubiszynie ul. Dębowa 1, 66-433 Lubiszyn.
4. Program zawodów:
8:30-9:00 odbieranie numerów startowych uczestników
9:00 otwarcie zawodów
9:30 rozpoczęcie strzelań
15:00 zakończenie strzelań
15:00 rozpoczęcie 3 osobowego pokera
15:30 ciepły posiłek, ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów
5. Wpisowe dla zawodników wynosi 120zł
6. Zgłoszenia:
Liczba zawodników jest ograniczona do 72 strzelców.
Zgłoszenia przyjmuje od 14 do 15 lutego 2019 sędzia główny Jacek Kołodziński, pod
nr telefonu 661 920 348. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność
zgłoszeń.
7. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych,
doskonalenie ich umiejętności strzeleckich oraz promocja Gminy i obiektu rekreacyjnego na terenie
Gminy Lubiszyn.
8. Zawody zostaną rozegrane w pełnym wieloboju myśliwskim zgodnie z „Prawidłami strzelań
myśliwskich PZŁ”
9. Zawody mają charakter otwarty.
10. Klasyfikacja:
- Drużynowa trzyosobowe zespoły kół łowieckich i nadleśnictw
- Indywidualna w klasie open
- Indywidualna w klasie powszechnej
Zasady klasyfikacji jak w „Prawidłach strzelań PZŁ”

11. Nagrody i wyróżnienia:
- Puchary Wójta i dyplomy dla 3 najlepszych zespołów
- Puchary Wójta i dyplomy dla 3 najlepszych zawodników indywidualnych w klasie open
- Puchary Wójta i dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w klasie powszechnej
- Nagrody rzeczowe i dyplomy dla 6 najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej
w klasie open
12. Nagroda specjalna w dodatkowej konkurencji 1 strzału do ozdobnej tarczy z wolnej ręki na 100m.
Trzech strzelców - zwycięzca klasyfikacji open oraz dwóch wylosowanych strzelców odda po jednym
strzale z wolnej ręki do okolicznościowej tarczy - nagrodę specjalną otrzyma strzelec którego kula
trafi najbliżej środka tarczy. W przypadku równego wyniku odbędzie się baraż do skutku na tych
samych zasadach.
Nagroda rzeczowa losowana wśród zawodników i sędziów.
13. W trakcie zawodów zostanie rozegrany „Poker na osi myśliwskiej (trap)” wg zasad: startują 3
osobowe, dowolnie dobrane drużyny (jeden zawodnik może być w kilku drużynach, drużyny mogą
zmieniać składy między seriami), zawodnicy zajmują stanowiska 1, 3 i 5 po komendzie pierwszego
zawodnika sędzia podaje serię 15 rzutków. Zawodnicy mogą strzelać w dowolnej kolejności i mogą
oddać nieograniczoną ilość strzałów, dopuszcza się też strzelanie ze składu – do klasyfikacji liczona
jest suma trafień drużyny. Jednorazowo broń można załadować maksymalnie 2 nabojami. W
przypadku równych wyników decyduje baraż w utrudnionej wersji serii 15 rzutków.
Wpisowe do pokera:
Każdy z zawodników by wejść na stanowisko musi zakupić żeton na 1 osobostart. Żetony
sprzedawane będą przy stanowisku sędziowskim.
Koszt żetonów:
- pierwsze 100 żetonów - 20zł / osobostart
- kolejne 50 żetonów - 30zł / osobostart
- każdy następny - 50zł / ososbostart
Zwycięzcy pokera otrzymają PUCHARY
14. Postanowienia końcowe:
 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy oraz regulaminem
zawodów.
 Każdy zawodnik ma zapewniony ciepły posiłek i ciepłe napoje w trakcie strzelań.
 Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 Organizator zapewnia ogrzewany namiot dla zawodników.
 Dla chętnych istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku przy Strzelnicy.
Rezerwacje noclegów na strzelnicy: www.izdebski.pl lub tel. 504-245-225

