
 
 

REGULAMIN 
„Zawodów Mikołajkowych” w strzelaniach myśliwskich 

 
Cel zawodów: integracja myśliwych, podnoszenie umiejętności strzeleckich. 
Miejsce przeprowadzenia zawodów: Strzelnica PZŁ w Hrudzie. 
Termin przeprowadzenia zawodów: 10 grudnia 2022 r. godz. 8.00 
Organizator Konkursu: Komisja Strzelecka, Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej. 
Uczestnicy Konkursu: członkowie PZŁ 
Zasady rozgrywania zawodów: klasyfikacja indywidualna w wieloboju myśliwskim (sześciobój): w klasach powszechnej 
i mistrzowskiej oraz w kategoriach „Dian”  
Wpisowe – 150 zł płatne w dniu zawodów 

Mając na uwadze logistykę zawodów zapisy do dnia  5 grudnia 2022 r. w ZO PZŁ w Białej Podlaskiej 
pod nr tel.: 83 3436275 lub mailowo: zo.bialapodlaska@pzlow.pl 

  
KONKURENCJE: 

1. Oś myśliwska – zawodnicy strzelają serię 20 rzutków: 
      5 dubletów strzelanych z pięciu stanowiskach strzeleckich 
      5 dubletów strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu. 

            za każdy trafiony rzutek sędzia przyznaje  5 pkt., możliwych do zdobycia 100 pkt. 
 
2. Krąg myśliwski – zawodnicy strzelają 20 rzutków w następującym układzie: 
 stanowisko I -Dublet, 
 stanowisko II – Dublet  + pojedynczy rzutek z wieży WYSOKIEJ, 
 stanowisko III – Dublet + pojedynczy rzutek z wieży WYSOKIEJ, 
 stanowisko IV  - Dublet + 2 pojedyncze rzutki z wieży WYSOKIEJ i NISKIEJ , 
 stanowisko  V – Dublet + pojedynczy rzutek z wieży NISKIEJ, 
 stanowisko VI – Dublet + pojedynczy rzutek z wieży NISKIEJ,  
 stanowisko VII – Dublet  

          za każdy trafiony rzutek sędzia przyznaje  5 pkt., możliwych do zdobycia 100 pkt. 
 

3. Przeloty – zawodnicy strzelają 10 rzutków (5 Dubletów) 
 Stanowisko   I – 2 Dublety, 
 Stanowisko  II – 1 Dublet, 
 Stanowisko III – 2 Dublety 

za każdy trafiony rzutek sędzia przyznaje  5 pkt., możliwych do zdobycia 50 pkt. 
 

4. Zając w przebiegu – „z przeszkodami” zawodnicy strzelają 2 serie po 5 przebiegów do makiety ukazującego się zająca 
(jedna z prawa na lewo, druga z lewa na prawo), sędzia przyznaje  5 pkt. za trafienie - możliwych do zdobycia 50 pkt. 
 
5. Dzik w przebiegu -„z przeszkodami” zawodnicy strzelają do makiety ukazującego się dzika w serii liczącej 10 

naprzemiennych przebiegów makiety: z prawa na lewo i  z lewa na prawo. Punktację określa się poprzez dodanie do siebie 
wartości trafionych przez zawodnika pierścieni , możliwych do zdobycia 100 pkt. 
 
6. Rogacz/Lis – zawodnicy oddają 10 strzałów do nieruchomej makiety rogacza „z wolnej ręki” 

      Punktację określa się poprzez dodanie wartości trafionych przez zawodnika pierścieni, możliwych do zdobycia 100 pkt. 
 
Mając na uwadze porę w której rozgrywane będą zawody organizator zastrzega sobie prawo „w niesprzyjających 
warunkach pogodowych” do skrócenia rywalizacji do pięcioboju. 
W przypadku braku możliwości podniesienia budki na wieży nie będzie rozgrywana konkurencja PRZELOTY. 

 
NAGRODY: 

Klasa MISTRZOWSKA 
     I miejsce – puchar + dyplom  
     II – III miejsce – dyplom  
      

Klasa POWSZECHNA 
     I miejsce – puchar + dyplom 
     II – III miejsce –dyplom  
 

Kategoria „DIAN” 
     I miejsce w kategorii – puchar + dyplom 
     II – III miejsce w kategorii – dyplom 
 
Święty Mikołaj zapowiedział swoją obecność podczas zawodów. 
Z zasłyszenia: ma obdarowywać grzeczne zawodniczki i zawodników. 

         Serdecznie zapraszamy 


