
 

ZAWODY GRAND PRIX KONKURENCJI SKEET 

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZO PZŁ W RADOMIU 

  

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

                                                                                                                                              Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu 

                                                                                                                                              Komisja Strzelecka przy ORŁ w Radom 

REGULAMIN ZAWODÓW  

1. Strzelamy pełną konkurencję SKEET myśliwski trzykrotnie w każdym planowanym terminie. Do klasyfikacji brane są najlepsze 

wyniki z trzech zawodów. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna bez podziału na klasy. W zawodach uczestniczyć mogą 

tylko członkowie PZŁ legitymujący się aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej myśliwskiej i ważną legitymacją PZŁ. 

2. Punktacja to 5 punktów za każdy trafiony rzutek. Na jednych zawodach można będzie zdobyć 300 punktów. Dodatkowo na 

każdych zawodach będzie dopisywana zawodnikowi premia za zajęcie miejsca: 

                    I – 10 punktów, II – 8 – punktów, III -6 – punktów, IV – 4 punkty, V – 2 punkty. 

3. W przypadku jednakowych wyników dogrywka na konkurencji SKEET strzelane będą tylko dublety.  

4. Zawodnicy po każdych zawodach będą otrzymywali karty z wynikami. 

5. NAGRODY: Za zdobycie pierwszego miejsca zawodnik otrzyma Puchar, który wręczy Przewodniczący ZO PZŁ w Radomiu oraz 

nagrodę główną - Polowanie w Szwecji na Łosie w całości sponsorowane przez Biuro Polowań Huntpol, głównego sponsora 

zawodów.  Za zdobycie drugiego miejsca nagrodą będzie również Polowanie w Szwecji na Łosie w całości sponsorowane przez 

Biuro Polowań Huntpol. Za zdobycie trzeciego miejsca ZO PZŁ Radom przekaże nagrodę rzeczową o wartości 500 zł. Za zdobycie 

czwartego i piątego miejsca przewidziano nagrody o wartości 300 i 200 zł.  

6. Po wszystkich zawodach w dniu 09.09.2018r o godzinie 14.00 planowane jest zakończenie GRAND PRIX  konkurencji SKEET 

uroczystym wręczeniem pucharu dla najlepszego zawodnika oraz nagród i wyróżnień. 

7. Wpisowe na każde zawody wynosi 50 zł od zawodnika. W tej cenie zawiera się koszt rzutek, opieka medyczna, poczęstunek na 

każdych zawodach oraz zakup nagród i dyplomów. 

8. Skład sędziowski będzie ogłaszany przed rozpoczęciem każdych zawodów. 

9. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach. 

10. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa w Zawodach do czwartku poprzedzającego 

każdorazową niedzielną edycję Zawodów. Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Komisji Strzeleckiej Tel. 503 088 639. 

                                                                                   DARZ BÓR ! 

Informujemy, że ZO PZŁ wraz z Komisją 

Strzelecką organizuje zawody strzeleckie 

konkurencji SKEET   myśliwski w dniach: 

12.08.2018r, 19.08.2018r, 26.08.2018r , 

02.09.2018r i 09.09.2018r. Zawody odbędą się 

na  strzelnicy myśliwskiej w Piastowie. 

Rozpoczęcie   zawodów o godzinie 10.00 a 

zakończenie w   zależności od ilości 

zawodników ok. godz. 14.00. 


