REGULAMIN
Regionalnego szkolenia strzeleckiego - Zawodów Strzeleckich Leśników
„O Puchar Dyrektora RDLP w Gdańsku”
- Bietowo 21.09.2018 r. –
§1
1. W zawodach uczestniczą:
a. 3 osobowe zespoły (drużyny) reprezentujące nadleśnictwa i biuro RDLP
w Gdańsku,
b. 1 przedstawiciel kierownictwa, który równocześnie może wchodzić w skład
drużyny,
c. 1-2 przedstawicieli byłych pracowników nadleśnictw i RDLP w Gdańsku.
2. O puchar Dyrektora RDLP w Gdańsku rywalizują drużyny reprezentujące
nadleśnictwa i biuro RDLP w Gdańsku. Pozostali uczestnicy rywalizują w klasyfikacji
indywidualnej. W sytuacji braku pełnego składu drużyny dopuszcza się ujęcie do
punktacji drużynowej wyniku z klasyfikacji indywidualnej.
3. Osoby biorące udział w zawodach muszą być członkami Polskiego Związku
Łowieckiego posiadającymi ważne pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.
4. Zgłoszenia uczestników zawodów należy przesyłać elektronicznie na adres
piotr.adrych@gdansk.lasy.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2018r w/g formularza
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
§2
1. W skład poszczególnych reprezentacji mogą wchodzić wyłącznie pracownicy
jednostek organizacyjnych RDLP w Gdańsku.
2. W klasyfikacji kierownictwa jednostki biorą udział wyłącznie: dyrektorzy RDLP,
nadleśniczowie lub zastępcy nadleśniczego.
§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 – Jedna seria 10 przebiegów przemiennych
- kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo. Broń wolno ładować 2 nabojami.
Dozwolone maksymalnie 20 strzałów, tj. z prawem 2 strzałów w każdym przebiegu.
5. Strzelanie do makiety dzika w przebiegu – 10 przebiegów przemiennych z lewa na
prawo i odwrotnie, z odległości 50 m. Broń wolno ładować 1 nabojem. Dozwolone 10
strzałów, z prawem jednego strzału w przebiegu.
6. Strzelanie do sylwetki stojącego rogacza i lisa – 2 serie po 5 strzałów do każdej
makiety, z odległości 100 m. Czas na oddanie strzałów po 5 min. na serię. Broń wolno
ładować przed każdym strzałem jednym nabojem. Każdy strzelec oddaje 10 strzałów ze
słupka stałego.

Punktacja
§4
1. W konkurencjach śrutowych zdobywa się pięć punktów za każdy trafiony cel,
niezależnie czy zostanie trafiony za pierwszym czy drugim strzałem.
2. W konkurencjach kulowych – ilość zdobytych punktów wynika z dodania wartości
punktowych trafionych pierścieni. W przypadku stwierdzenia większej ilości
przestrzelin w tarczy niż dozwolona ilość strzałów w danej serii, wartości trafień będą
liczone od najniższej.
3. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów a zespół 1500 punktów –
do wyniku drużyny uwzględnia się wyniki trzech najlepszych zawodników z danej
jednostki, z uwzględnieniem przedstawiciela kierownictwa.
4. Punktacja prowadzona jest zespołowo i indywidualnie, w tym odrębnie prowadzona
będzie punktacja indywidualna kierownictwa jednostek.
5. Przy wynikach remisowych w rywalizacji zespołowej, o lepszym miejscu decyduje:
a/ lepszy wynik w strzelaniu śrutem
b/ lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim
c/ lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej
d/ lepszy wynik w strzelaniu do makiety zająca
e/ lepszy wynik w strzelaniu do makiety dzika.
f/ mniejsza rozpiętość między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem w zespole
g/ lepsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej najlepszego zawodnika w zespole
6. 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
- lepszy wynik w strzelaniu do makiety dzika.
7. W klasyfikacji „najlepsza kula” przy równej ilości punktów o zwycięstwie decyduje
kolejno:
- lepszy dzik
- ilość dziesiątek w dziku, lisie i rogaczu
- ilość dziewiątek w dziku, lisie i rogaczu

§5
1. Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie
odbezpieczenia broni, nie napięcia mechanizmów zamkowych lub innych
niesprawności technicznych, traktuje i zalicza się jako chybienie.
2. Wszelkie niewypały, wynikłe z wady amunicji zarówno kulowej jak i śrutowej, należy
powtarzać. W przypadku dubletu powtarza się cały dublet. Niewypały należy
zasygnalizować sędziemu, otwarcie broni może nastąpić dopiero w obecności
sędziego.
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).
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Broń i amunicja oraz warunki strzelania
§6
1. Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz za broń
myśliwską. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne. Przy
strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii
dozwolonych przepisami łowieckimi.
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. Przyspiesznika wolno używać jedynie w konkurencji – strzelanie do makiety rogacza
i lisa.
6. We wszystkich konkurencjach dozwolona jest wyłącznie postawa stojąca, ze stopami
w granicach stanowiska strzeleckiego, ze stopką kolby znajdującą się na wysokości
biodra (konkurencje śrutowe i makieta dzika) lub w dołku strzeleckim (makieta
rogacza i lisa).
7. W konkurencji strzelanie do makiety rogacza i lisa, dozwolone jest opieranie się ręką
o słup znajdujący się na stanowisku strzeleckim. Nie dopuszcza się stosowania
ulepszeń stwarzających możliwość innego, dodatkowego oparcia broni.
8. Na osi myśliwskiej oraz przy strzelaniu do makiety zająca i dzika uruchomienie celów
odbywa się po przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien
wyraźnie skłonem broni lub sylwetki zaznaczyć swoją gotowość do strzału.
Zasady bezpieczeństwa
§7
Na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z ustawą z 21 maja 1999 r o broni i
amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012r., poz. 576 późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego
regulaminu strzelnic Dz. U. nr 18, poz. 234 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 października
1995 r. - Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz 1295)i rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania i znakowania tusz. W szczególności na strzelnicach należy przestrzegać
następujących zasad:
1. Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców i bez pasków,
z otwartymi komorami nabojowymi (otwartymi zamkami lub złamaną).
2. Nie wolno ładować broni przed zajęciem stanowiska strzeleckiego i skierowaniem
wylotów luf w kierunku lotu rzutków lub makiet.
3. Ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie
na stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków,
z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności.
4. Na stanowisku strzeleckim nie wolno ładować broni śrutowej więcej niż dwoma
nabojami, a broni kulowej więcej niż jednym nabojem.
5. Przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych.
6. Nie wolno odwracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go przed
otwarciem broni i usunięcia naboi z komór nabojowych.
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7. Bezwzględnie należy przerwać strzelanie i rozładować broń, jeżeli na przedpolu
ukażą się ludzie lub zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podany
zostanie sygnał przerwania strzelania.
8. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków
odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.
9. Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniając
bezpieczeństwo jej obsługi i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie
od tego, czy strzela z broni własnej, czy z broni użyczonej.
10. Przed każdym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować
drożność luf (lufy).
§8
W obrębie osi strzeleckiej obowiązuje zakaz palenia oraz używania telefonów komórkowych.

§9
Zaleca się, aby zawodnicy podczas strzelania używali ochronników słuchu, a przy
konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu i głowy. Kamizelka każdego
zawodnika powinna być wyposażona w pasek na wysokości biodra trwale do niej
przymocowany oraz numer startowy.
Postanowienia końcowe
§ 10
Zawodnicy przystępujący do zawodów zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu i przestrzegania odnoszących się przepisów o zachowaniu.

§ 11
Zawodnicy nie przestrzegający zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności dyscypliny i bezpieczeństwa zostaną przez Komisję
Sędziowską pozbawieni prawa dalszego uczestnictwa w zawodach.
§ 12
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie przez Sędziego Głównego, o czym zawodnicy zostaną powiadomieni na
spotkaniu przed zawodami.

Sporządził Piotr Adrych
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