RAWICKI KLUB SPORTOWY „BOCK”
w RAWICZU
Licencja PZSS - LK - 1005/2021

REGULAMIN
VII Myśliwskich Zawodów Strzeleckich
o tytuł : „LISIARZA ROKU 2022”
o Puchar Starosty Rawickiego
08.10.2022
Współorganizator :
- Starostwo Powiatowe w Rawiczu
- Koła Łowieckie Powiatu Rawickiego
- Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie

Rawicz - 2022

CEL ZAWODÓW
-

podsumowanie programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu
Rawickiego i Okręgu Leszczyńskiego
propagowanie i popularyzacja strzelectwa sportowo-myśliwskiego
sprawdzenie umiejętności strzeleckich
wyłonienie najlepszego "lisiarza 2020”
wyłonienie najlepszej drużyny myśliwskiej

ORGANIZATOR
Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu
WSPÓŁORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Koła Łowieckie Powiatu Rawickiego
Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie
MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA
-

8 pażdziernik 2022 r. (sobota) godz. 8.00
odprawa techniczna o godz. 7.45 – strzelnica kulowa OSiR w Rawiczu Sierakowie ul.
Leśna

UCZESTNICTWO
- członkowie Kół Łowieckich Okręgu Leszczyńskiego
- indywidualni myśliwi zrzeszeni w PZŁ
- W konkurencji drużynowej Klasyfikowane będą tylko drużyny przynależące
organizacyjnie do Powiatu Rawickiego. Puchar Drużynowy Lisiarz Roku 2022
KONKURENCJE




- lis makieta / lis siedzący/
5 strzałów na dystansie 100 m, postawa stojąc z podpórką /słup, pastorał/
5 strzałów na dystansie 100 m, postawa stojąc z wolnej ręki
lis w przebiegu
ruchoma makieta lisa do strzelań strzelbą gładkolufową na odległość 35 m,
10 przebiegów (5 prawe oraz 5 lewe) postawa stojąc z wolnej ręki
Ogólna suma punktów do zdobycia - 200 pkt

W konkurencjach kulowych do makiety lisa siedzącego dopuszcza się stosowanie wyłącznie
broni palnej myśliwskiej gwintowanej oraz dopuszcza się do stosowania przyrządy optyczne
(luneta). Użycie przyspiesznika jest dopuszczalne. Natomiast w przebiegu lisa strzelba
gładkolufowa.
KLASYFIKACJA



indywidualna - łączny wynik strzelań w trójboju
drużynowa /3 osoby/- łączny wynik strzelań w trójboju



Kolejność miejsc ustala się według liczby uzyskanych punktów. W przypadku równej
ilości decydują punkty strzeleń na 100 m do lisa siedzącego z wolnej ręki.

NAGRODY



w klasyfikacji indywidualnej
 I – III - puchar, nagrody rzeczowe
w klasyfikacji drużynowej
 I - III miejsce – puchar, nagrody rzeczowe

USTALENIA ORGANIZACYJNE
-

broń i amunicja własna
- w zawodach biorą udział reprezentacje kół. Złożone są tylko z członków danego koła.
zawodników obowiązują regulamin zawodów oraz przepisy PZŁ oraz zasady i
przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik Zawodów , Sędzia
Główny i Sędzia Stanowiskowy
indywidualne startowe na zawody wynosi - 100 zł.
zapisy indywidualne do godz. 9.00 natomiast zapisy drużyny do godz. 8.00
startowe należy wpłacić na konto RKS BOCK w Rawiczu – Santander Bank Polska S.A
nr 12 1090 1287 0000 0001 4767 3730

-

-

w terminie do dnia 4.10.2022 r.
zgłoszenia drużyn i osób indywidualnych do zawodów prosimy przesłać w terminie do 4
października 2022 r. na adres email zo.leszno@pzlow.pl , bockrawicz@gmail.com (po
tym czasie nie ma możliwości brania udziału w zawodach/
organizator na czas zawodów wyznacza osoby funkcyjne.
organizator zapewnia posiłek
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Klubu w Rawiczu- Sierakowie ul. Leśna
/teren byłego poligonu wojskowego/ lub telefonicznie pod numerem
Ryszard Kapłon
Mariusz Maćkowiak
Zarząd Okręgowy PZŁ

tel. - 605 583 119
tel. - 666 358 312
tel. - 65 526 92 11
Ze strzeleckim pozdrowieniem
Organizatorzy

