Firma CESKA ZBROJOWKA oraz HUBERTUS K.Senger J.Krzyżosiak sp.j. i Polski
Związek Łowiecki uprzejmie zapraszają na zawody o IV Puchar Czeskiej Zbrojovki, które
odbędą się 25.04.2020 r. na strzelnicy HUBERTUS w Chodzieży.

1.Program zawodów:




godz. 700 - 730
godz. 800
godz. 830

- wydawanie numerków startowych
- oficjalne rozpoczęcie zawodów
- początek strzelań

2. Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 150 zł od każdego
uczestnika na konto. Informacja pod numerem tel. 67 2820 922
3. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą wpisowego.
Liczba zawodników ograniczona do 120.
4.Celem zawodów jest :




popularyzowanie strzelectwa myśliwskiego,
prezentacja wyrobów firmy CESKA ZBROJOVKA,
wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji Mistrzowskiej, Powszechnej oraz KOBIET.

5. Organizatorzy:




POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
Firma CESKA ZBROJOVKA
Firma „HUBERTUS
K.Senger J.Krzyżosiak “ Sp.j. z Chodzieży tel./fax 067
2820922

6. Zawody rozegrane zostaną ZGODNIE Z REGULAMINEM PZŁ.
7. Konkurencje :
a) Strzelanie śrutem



oś myśliwska
krąg myśliwski




przeloty
zając

20 rzutków max 100 pkt. (5 dubletów)
20 rzutków (6 dubletów na stanowiskach 1,2,3,4,5,6,7)
max 100 pkt.
10 rzutków max 50 pkt. (3 dublety)
10 przebiegów max 50 pkt.

b) Strzelanie kulą



do makiety stojącego rogacza i lisa jedna seria 10 strzałów po 5 do tarczy rogacza i
lisa w dowolnej kolejności max 100 pkt.
do makiety dzika w przebiegu – jedna seria 10 strzałów na przemian max 100 pkt.

Ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni. Do
strzelań wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej uznanej obowiązującym
„regulaminem polowań” za broń myśliwską.

7. Ocena strzelań





każdy zawodnik może uzyskać max.500 punktów,
kolejność miejsc ustala się według liczby uzyskanych punktów,
przy równych wynikach indywidualnych o pierwszym miejscu decyduje dogrywka w
strzelaniu konkurencji wyznaczonej przez sędziego głównego,
o pozostałych miejscach będą decydować wyniki w strzelaniu śrutem kolejno : na
kręgu, osi , zającu, a potem dziku.

8.Nagrody:
1) Za uzyskanie najlepszego wyniku – broń marki CESKA ZBROJOVKA
2) W klasyfikacji w klasach Mistrzowskiej i Powszechnej zawodnicy otrzymają:
- za trzy pierwsze miejsca puchary i dyplomy
- wartościowe nagrody rzeczowe do 3 miejsca
3) W klasyfikacji kobiet
- za pierwsze miejsce broń marki CESKA ZBROJOVKA
- za trzy pierwsze miejsca puchary i dyplomy
- nagrody do 3 miejsca
4) Podczas trwania zawodów zostanie przeprowadzony dodatkowy konkurs strzelecki, w
którym za uzyskanie najlepszego wyniku nagrodą będzie – BROŃ FIRMY CESKA
ZBROJOVKA
5) Wśród uczestników zawodów zostanie przeprowadzony konkurs, osoba która odpowie
prawidłowo na pytanie dotyczące firmy CESKA ZBROJOVKA otrzyma nagrodę – BROŃ
FIRMY CESKA ZBROJOVKA

Postanowienia końcowe
- udział w zawodach jest dobrowolny . Uczestniczyć w nim mogą członkowie PZŁ oraz
członkowie zagranicznych Związków Łowieckich
- możliwość zakwaterowania na własny koszt w hotelach :





„Szelesiówka”
„Wyrwidąb „
„ Straszny Dwór”
„ Marino-Łazienki”

tel 884 884 935
tel 067/2820032
tel 067/2827040
tel 067/2829656

Organizatorzy

