
Regulamin 
Zawodów w strzelaniach myśliwskich o PUCHAR LISIARZA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO 

Strzelnica myśliwska w Okręglicy 
 

 

1. Celem zawodów jest 
a. wyłonienie najlepiej strzelającego myśliwego na polowaniach na lisy 
b. integracja myśliwych polujących na lisy i wymiana doświadczeń 
c. propagowanie skutecznych metod polowań na drapieżniki 
2. Udział w zawodach biorą członkowie PZŁ z Okręgu Łódzkiego (lub polujący w kołach Okręgu Łódzkiego) 
3. Prowadzona będzie klasyfikacja w klasie mistrzowskiej i powszechnej 
4. Termin zgłaszania udziału w zawodach upływa w dniu 18.04.2018 r. 
5. Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach: 
a. strzelanie kulowe do makiety siedzącego lisa w serii dziesięciu strzałów z odległości 100 m z pastorału – 100 pkt; 
b. strzelanie kulowe do makiety siedzącego lisa w serii pięciu strzałów z odległości 50 m z wolnej ręki – 50 pkt; 
c. strzelanie kulowe do makiety lisa w przebiegu dwie serie po pięć przebiegów 50 m (pierwsza seria z prawej na lewą 

stronę, druga z lewej na prawą stronę) – 100 pkt 
d. strzelanie śrutem do makiety lisa w przebiegu dwie serie po pięć przebiegów (pierwsza seria z prawej na lewą stronę, 

druga z lewej na prawą stronę) – 50 pkt 
e. strzelanie śrutem – konkurencja rabbit –10 rzutków – 50 pkt 
6. Do strzelań śrutowych dopuszcza się przy strzelaniu sylwetki lisa w przebiegu śrut nie grubszy niż 3,5 mm, a przy 

strzelaniu konkurencji rabbit śrut o średnicy 2,5 mm 
7. Ocena trafień 
a. za każde trafienie rzutka lub makiety lisa śrutem – 5 pkt 
b. przy strzelaniu kulą do lisa liczba zdobytych punktów wynika z wartości trafionych pierścieni, z wyjątkiem konkurencji lis w 

przebiegu, gdzie trafienie obrysu sylwetki lisa zalicza 10 pkt 
Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 350 pkt. 
8. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie. 
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajęciu pierwszego miejsca decydować będzie dogrywka - strzelanie 

kulowe do makiety siedzącego lisa w serii pięciu strzałów z odległości 50 m z wolnej ręki. 
10. O kolejności miejsc od trzeciego decydować będzie punktacja uzyskana w następującej kolejności: 
a. Lepszy wynik w konkurencji: strzelanie kulowe do makiety siedzącego lisa w serii pięciu strzałów z odległości 50 m z 

wolnej ręki; 
b. Lepszy wynik w konkurencji: strzelanie kulowe do makiety lisa w przebiegu dwie serie po pięć przebiegów 50m (pierwsza 

seria z prawej na lewą stronę, druga z lewej na prawą stronę) – 100 pkt 
c. Lepszy wynik w konkurencji: strzelanie kulowe do makiety siedzącego lisa w serii dziesięciu strzałów z odległości 100 m z 

pastorału; 
d. Lepszy wynik w konkurencji: strzelanie śrutem – konkurencja rabbit –10 rzutków ; 
e. Lepszy wynik w konkurencji: strzelanie śrutem do makiety lisa w przebiegu dwie serie po pięć przebiegów (pierwsza seria 

z prawej na lewą stronę, druga z lewej na prawą stronę) 
11. Nagrody 
Za zajęcie miejsc I – III puchary 
Za zajęcie miejsc I – VI dyplomy 
Nagrody rzeczowe 
12. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 50 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
13. Zdobywcy tytułu „lisiarz roku”, „I V-ce lisiarz roku, II V-ce lisiarz roku mogą startować w następnych edycjach zawodów 

bez uiszczania wpisowego. 
 

 

 

W dniu 22 kwietnia (niedziela) odbędą się zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza 
Okręgu Łódzkiego, które odbędą się na strzelnicy w Okręglicy. Zgłoszenia do 18.04.2018 r. telefonicznie pod nr telefonu 

426364546. Nie będą przyjmowane zgłoszenia na miejscu. Regulamin na stronie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi. 
Konkurencje kulowe: lis 100 m pastorał, lis 50m  wolna ręka , lis 50 m w przebiegu (na konkurencji dzik)  
Konkurencje śrutowe rabbit, lis w przebiegu (na konkurencji zając) 


