
REGULAMIN ZAWODÓW

„II Warszawski Puchar Benelli”
Suchodół 24 sierpnia 2019 r.

1. Zawody odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 roku na terenie strzelnicy myśliwskiej  i  sportów 

obronnych w miejscowości Suchodół gmina Tarczyn.

2. Organizatorami zawodów jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie 

wraz z firmą INCORSA.

3. Celem  zawodów  jest  rozpowszechnianie  strzelectwa  myśliwskiego,  integracja  myśliwych 

i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich.

4. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi członkowie PZŁ posiadający 

ważną legitymację PZŁ.

5. Liczba  zawodników  jest  ograniczona,  o  udziale  decyduje  kolejność  wniesionych  wpłat 

wpisowego.

6. Wpisowe w kwocie 150 zł, wpłacić należy na konto bankowe Zarządu Okręgowego Polskiego 

Związku  Łowieckiego  w  Warszawie  (  89  1050  1038  1000  0022  4999  1445) 

w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2019 r - lub do zamknięcia listy startowej.

7. Organizator zwróci wpisowe jeśli  zawodnik poinformuje mailowo  (zo.warszawa@pzlow.pl) 

o rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 20 sierpnia – po tym terminie wpisowe nie będzie 

zwracane.

8. W tytule przelewu prosimy podać: benelli, imię i nazwisko zawodnika oraz nr legitymacji 

PZŁ. 

9. Wyniki  zawodów  zawierające  dane  osobowe  zawodników,  obejmujące  imię  i  nazwisko, 

nr startowy, okręg oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronie internetowej 

pod  adresem  www.pzlow.pl oraz  www.pzl.waw.pl ,  jak  również  na  tablicy  wyników podczas 

trwania zawodów.  Brak zgody na publikację  wskazanych danych na stronie internetowej  oraz 

na     tablicy wyników jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.   

10. Zawody  zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  prawidłami  strzelań 

myśliwskich  na  zawodach  organizowanych  przez  PZŁ  i  obejmować  będą  pełny  wielobój 

myśliwski – cztery konkurencje śrutowe i dwie kulowe.

http://www.pzlow.pl/
http://www.pzl.waw.pl/


11. Każdy zawodnik podczas  strzelania  zobowiązany jest  do używania  ochronników słuchu,  oczu 

i głowy.

      12.Podczas zawodów obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa dotyczącymi  

           broni i amunicji; regulaminem strzelnicy oraz niniejszym regulaminem zawodów

      13. Klasyfikacja:

-Indywidualna klasa powszechna

-Indywidualna klasa mistrzowska 

-Indywidualna klasa C

-Indywidualna Diany                                                                                        

Nagrody i wyróżnienia:

-  Klasyfikacja  indywidualna:  klasa  P,  klasa  M,  klasa  C,  Diany –  puchary,  dyplomy,  nagrody 

rzeczowe – dla I, II, III miejsca.

       14. Program zawodów

08:00-09:00 - Wydawanie nr startowych 

09:00- 09:30 - Otwarcie zawodów

10:00- Rozpoczęcie strzelań

17:00- Ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów


