Centralne Zawody Strzeleckie

„Bałtycki Puchar ANSCHŰTZ & LAPUA”
Regulamin zawodów
Zawody odbędą się w dniu 10.07.2021 r. na strzelnicy myśliwskiej w Manowie.
1. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych
i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą
myśliwi z ważną legitymacją PZŁ bez względu na posiadaną klasę strzelecką.
2. Umożliwienie uczestnikom zdobycia klasy mistrzowskiej a zawodnikom posiadających klasę mistrzowską
zdobycie punktów do Wawrzynu Strzeleckiego.
3. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim w formule sześcioboju, wg „Prawidła
Strzelań Myśliwskich – sześciobój” na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki. Ilość
zawodników ograniczona jest do 126 uczestników, a o udziale w zawodach decyduje kolejność wpłat
zaksięgowanych na koncie PZŁ ZO w Koszalinie realizowanych od dnia 21.06.2021 r. Wpisowe w kwocie 250 zł
należy wpłacać na konto ZO PZŁ w Koszalinie nr: 39 1240 3653 1111 0000 41 88 3312. Osoby, które przyjadą
na zawody bez wcześniejszej wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów. Osobom, które dokonały zgłoszenia
poprzez wpłatę wpisowego, a nie wezmą udziału w zawodach, wpisowe nie będzie zwracane (za wyjątkiem
tych osób, które do dnia 30.06.2021 r. zgłoszą swoją nieobecność na zawodach).
❖ Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są od dnia 21.06.2021 r.
❖ Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłacenie wpisowego od dnia do dnia 30.06.2021 r.
❖ O zmianach na liście startowej decyduje organizator wprowadzając kolejnych zawodników z ewentualnej
listy rezerwowej.
4. Klasyfikacja:
❖ Indywidualna – klasa mistrzowska,
❖ Indywidualna – klasa powszechna,
❖ Klasyfikacja Dian,
❖ Klasa Seniorów,
❖ Najlepsza kula, najlepszy śrut,
❖ Klasyfikacja indywidualna i wyróżnienia indywidualne zostaną rozstrzygnięta ściśle z paragrafem 59 –
Prawideł Strzelań Myśliwskich – sześciobój na zawodach organizowanych przez PZŁ,
❖ O formie przeprowadzenia barażu decyduje Sędzia Główny.
5. Program zawodów:
❖ godz. 7:00-7:30 - rejestracja zawodników w sekretariacie,
❖ godz. 7:30 - uroczyste otwarcie zawodów,
❖ godz. 8:15 - rozpoczęcie strzelań.
6. Nagrody i wyróżnienia - za najlepszy wynik – sztucer Anschutz, puchar:
❖ miejsca 1-10 w klasie mistrzowskiej – puchary ,dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ miejsca 1-3 w klasie powszechnej – puchary ,dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ miejsca 1-3 w klasyfikacji Dian – puchary ,dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ miejsca 1-3 w klasie Seniorów – puchary ,dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ najlepsza kula , najlepszy śrut – statuetki, dyplomy.
7. Każdy uczestnik zawodów o Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua ma obowiązek zapoznania się z regulaminem
strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

Koszalin, dnia 01 lipca 2021 r.

ANEKS do Regulaminu zawodów
Centralne Zawody Strzeleckie

„Bałtycki Puchar ANSCHŰTZ & LAPUA”
Zawody odbędą się w dniu 10.07.2021 r. na strzelnicy myśliwskiej w Manowie.

Punkt 3. Regulaminu zawodów otrzymuje brzmienie:
Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim w formule sześcioboju, wg „Prawidła
Strzelań Myśliwskich – sześciobój” na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki. Ilość
zawodników ograniczona jest do 126 uczestników, a o udziale w zawodach decyduje kolejność wpłat
zaksięgowanych na koncie PZŁ ZO w Koszalinie realizowanych od dnia 21.06.2021 r. Wpisowe w kwocie
250 zł należy wpłacać na konto PZŁ ZO w Koszalinie nr: 39 1240 3653 1111 0000 41 88 3312. Osoby,
które przyjadą na zawody bez wcześniejszej wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów. Osobom, które
dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego, a nie wezmą udziału w zawodach, wpisowe nie będzie
zwracane (za wyjątkiem tych osób, które do dnia 06.07.2021 r. zgłoszą swoją nieobecność na zawodach).
❖ Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są od dnia 21.06.2021 r.
❖ Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłacenie wpisowego do dnia 06.07.2021 r.
❖ O zmianach na liście startowej decyduje organizator wprowadzając kolejnych zawodników
z ewentualnej listy rezerwowej.

Punkt 6. Regulaminu zawodów otrzymuje brzmienie:
Nagrody i wyróżnienia:
❖ najlepszy wynik – sztucer Anschütz, puchar,
❖ miejsca 1-10 w klasie mistrzowskiej – puchary (miejsca 1-3), dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ miejsca 1-3 w klasie powszechnej – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ miejsca 1-3 w klasyfikacji Dian – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ miejsca 1-3 w klasie Seniorów – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe,
❖ najlepsza kula , najlepszy śrut – statuetki, dyplomy.

