REGULAMIN
XXIV Mistrzostw Świata Kół Łowieckich Kociewia
w strzelaniu do rzutków
Bietowo 1 września 2018
r.
§1
1. W zawodach biorą udział 3 osobowe zespoły reprezentujące poszczególne Koła Łowieckie,
2. W zawodach mogą wziąć udział także zawodnicy zgłoszeni w klasyfikacji indywidualnej,
poza składem zespołu reprezentującego dane koło.
3. Osoby biorące udział w zawodach muszą być członkami Polskiego Związku Łowieckiego oraz
posiadać właściwe uprawnienia do posiadania broni.

§2
1. W skład poszczególnych reprezentacji mogą wchodzić wyłącznie członkowie właściwego Koła
Łowieckiego posiadające klasę powszechną, dopuszcza się udział w drużynie jednego zawodnika
posiadającego klasę mistrzowską –
§3
Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach:
1. Strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim (skeet) – 20 rzutków z 7 stanowisk, w tym 8 rzutków
pojedynczych z prawem 2 strzałów oraz 6 dubletów z prawem 1 strzału do każdego rzutka.
2. Strzelanie do rzutków na osi myśliwskiej (trap) – 20 rzutków, , w tym :
- 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z
miejsca, z prawem 2 strzałów do rzutka
- 5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca z prawem 1 strzału do
każdego rzutka
- 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu z prawem 2 strzałów do
rzutka.
3. Strzelanie do rzutków na przelotach – 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów),
strzelanych z trzech stanowisk jako pojedyncze i z trzech stanowisk jako dublety z dziesiątym
rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska.,
4. Strzelanie do makiety zająca w przebiegu – Dwie serie : 1 seria 5 przebiegów z prawa na lewo i 2
seria 5 przebiegów z lewa na prawo. Broń wolno ładować 2 nabojami. Dozwolone maksymalnie 20
strzałów, tj. z prawem 2 strzałów w każdym przebiegu.
§4
Stosuje się następującą punktację:
1. W konkurencjach śrutowych zdobywa się pięć punktów za każdy trafiony cel, niezależnie czy
zostanie trafiony za pierwszym czy drugim strzałem.
2. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 300 punktów a zespół 900
3. Punktacja prowadzona jest zespołowo i indywidualnie.

4. Przy wynikach remisowych w rywalizacji zespołowej, o lepszym miejscu decyduje:
a/ lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim
c/ lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej
d/ lepszy wynik w strzelaniu do makiety zająca.
e/ mniejsza rozpiętość między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem w zespole
f/ lepsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej najlepszego zawodnika w zespole
5. Przy wynikach remisowych w rywalizacji indywidualnej – o kolejności lokat decyduje:
a/ o I miejscu dogrywka na kręgu myśliwskim – 6 dubletów – po jednym dublecie kolejno ze
stanowisk 1, 2, 3, 5, 6, 7. W przypadku wyniku remisowego kolejne dublety do pierwszego pudła z
zachowaniem kolejki.
b/ o pozostałych lokatach:
- lepszy wynik w strzelaniu śrutem
- lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim
- lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej
- lepszy wynik w strzelaniu do makiety zająca.
§5
Broń i amunicja oraz warunki strzelania:
1. Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni o lufach gładkich tzw. „śrutowej” uznanej w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania (z późniejszymi zmianami) – jako broń
myśliwska. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne.
2. W czasie zawodów dozwolone jest wzajemne pożyczanie sobie broni przez zawodników.
3. Do rzutków wolno używać nabojów z naważką śrutu nie przekraczającą 36 gramów i śrutem nie
grubszym niż 2,5 mm.
4. Do zająca wolno używać śrut o średnicy do 3,5 mm z naważką śrutu nie przekraczającą 36 gramów.
5. Uczestnicy zawodów zabezpieczają amunicję we własnym zakresie.
6. We wszystkich konkurencjach dozwolona jest wyłącznie postawa stojąca, ze stopami w granicach
stanowiska strzeleckiego, ze stopką kolby znajdującą się na wysokości biodra
7. Nie dopuszcza się stosowania ulepszeń stwarzających możliwość innego, dodatkowego oparcia
broni.
8. Na osi myśliwskiej oraz przy strzelaniu do makiety zająca uruchomienie celów odbywa się po
przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie skłonem broni lub sylwetki
zaznaczyć swoją gotowość do strzału.

§6
Na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja
1999 r. (z późn. zmianami), a szczególności z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 15marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz ustawą Prawo
Łowieckie i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych
warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. W szczególności na strzelnicach należy
zachować najdalej idące środki ostrożności, a w szczególności:

1. Broń przenosić bez pasków, z otwartymi zamkami lub złamaną
2. Nie wolno ładować broni przed zajęciem stanowiska strzeleckiego i skierowaniem wylotów luf
w kierunku lotu rzutków lub makiet.
3. Na stanowisku strzeleckim nie wolno ładować broni śrutowej więcej niż dwoma nabojami.
4. Składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest tylko w kierunku pola lotu rzutków,
przebiegu makiety zająca – wyłącznie za zgodą sędziego danej konkurencji.
5. Nie wolno odwracać się na stanowisku i opuszczać go przed otwarciem broni i usunięcia naboi
z komór nabojowych.
6. Bezwzględnie należy przerwać strzelanie i rozładować broń, jeżeli na przedpolu ukażą się
ludzie lub zwierzęta, albo podany zostanie sygnał przerwania strzelania.
7. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz
przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.
8. Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniając bezpieczeństwo jej
obsługi i użytkowania oraz odpowiedzialną celność niezależnie od tego, czy strzela z broni
własnej, czy użyczonej.
9. Przed każdym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować drożność luf
(lufy).
§7
1. Nie oddanie strzału na skutek nie odbezpieczenia broni, nie napięcia mechanizmów spustowych, nie
załadowania lub niesprawności broni, będzie zaliczane jako strzał chybiony.
2. Niewypały po zasygnalizowaniu sędziemu można powtarzać.
3. Dublety trafione jednym strzałem będą powtarzane.
4. Strzały do uszkodzonych rzutków będą powtarzane.
5. Rzutki, które wyraźnie odbiegły od przyjętego toru lotu mogą być nieprzyjęte przez zawodnika i
będą powtórzone. Jeżeli rzutek zostanie przyjęty – zalicza się wynik strzału (rzutek w locie i
bezpieczne oddanie strzału).
§8
Zawodnicy przystępujący do zawodów zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu.
§ 9.
Zaleca się, aby zawodnicy podczas strzelania używali ochronników słuchu, oczu i głowy.
§ 10.
W obrębie konkurencji strzeleckich obowiązuje zakaz palenia oraz używania telefonów komórkowych.
§ 11.
Zawodnicy nie przestrzegający zasad regulaminu, a szczególnie dyscypliny i bezpieczeństwa zostaną
przez Komisję Sędziowską pozbawieni prawa dalszego uczestnictwa w zawodach.

§ 12.
Zawodnicy przystępujący do zawodów wyrażają zgodę na opublikowanie osiągniętych wyników na
stronach internetowych.
§ 13.
KLASYFIKACJA
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
- zespołowa dla reprezentacji kół złożonych z zawodników klasy powszechnej – dopuszcza się jednego
zawodnika z klasą mistrzowską;
- indywidualna w klasie powszechnej (obejmuje startujących z klasę powszechną);
- indywidualną w klasie mistrzowskiej (obejmuje posiadających klasę mistrzowską);
- indywidualną Dian;
- kategoria seniorów bez względu na posiadaną klasę – zawodnicy powyżej 65 lat
§ 14
PRZEWIDYWANE NAGRODY
Nagrody zespołowe:
- za miejsca I-III puchary i dyplomy;
- za miejsca IV-VI dyplomy;
Nagrody indywidualne w klasie powszechnej i w klasie mistrzowskiej:
-za miejsca I -III medale, dyplomy i nagrody rzeczowe;
-za miejsca IV-VI dyplomy;
Nagrody indywidualne w kategorii Dian:
- za miejsca I -III medale, dyplomy i nagrody rzeczowe;
Ponadto wśród obecnych na zakończeniu zawodów uczestników zostanie rozlosowana nagroda rzeczowa.
§ 15
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie przez
Sędziego Głównego, o czym zawodnicy zostaną powiadomieni na spotkaniu przed zawodami.

Organizator

