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Zawody okręgowe
Odbiór legitymacji instruktorskich
Złożenie sprawozdań ŁOW 1 oraz załączników do ŁOW
Piknik na Dzień Dziecka
III Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego Dian w Strzelaniach Myśliwskich

AD. 1 Zawody okręgowe
Tegoroczne zawody odbędą się 29 maja (niedziela) na strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wierzejskiej 100.
Zawody okręgowe to najważniejsza impreza strzelecka w okręgu. Są one istotnym elementem popularyzacji
strzelectwa i łowiectwa wymienionym wśród głównych zadań Polskiego Związku Łowieckiego zawartych
w ustawie Prawo Łowieckie oraz Statucie Zrzeszenia.
Zbiórka uczestników o godz. 8.30, rozpoczęcie strzelań około godz. 9.30
Wszystkie macierzyste koła łowieckie okręgu łódzkiego mają obowiązek wzięcia udziału w tych
zawodach.
W zawodach mogą również startować indywidualnie zamieszkali na terenie okręgu myśliwi
niestowarzyszeni oraz łódzcy myśliwi, którzy są członkami kół mających siedziby poza okręgiem łódzkim.
W okręgowych zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:
1.) zespołowa - reprezentacja koła (tylko klasa powszechna)
2.) zespołowa – otwarta (drużyna trzy os. bez względu na klasę)
3.) indywidualna w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę
powszechną )
4.) indywidualna w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę
mistrzowską)
5.) indywidualna Dian (obejmuje wszystkie startujące Diany zamieszkałe na terenie ZO PZŁ
w Łodzi) – reprezentacja trzech najlepszych Dian wydelegowana zostanie na III Mistrzostwa PZŁ
Dian do Torunia.
Zawody okręgowe finansowane są częściowo przez koła łowieckie – (amunicja) oraz przez ZO PZŁ
w Łodzi (strzelnica, obsługa, rzutki). W zawodach mogą wziąć udział myśliwi spoza ZO PZŁ
w Łodzi poza konkurencją po wpłaceniu opłaty za udział w zawodach w wysokości 60 zł.
Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów.
W związku z tym prosimy aby w zgłoszeniu podać trzyosobowy skład drużyny w klasie powszechnej
oraz trzyosobowy skład drużyny w klasie otwartej!!!
Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu, a koło, które
zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.
Zarząd Koła zgłasza reprezentację koła w klasie powszechnej, w klasie otwartej oraz startujących
indywidualnie myśliwych mailowo – zo.lodz@pzlow.pl. Diany oraz pozostali myśliwi zgłaszają swój udział

indywidualnie mailem – zo.lodz@pzlow.pl. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia
25 maja 2016 roku.
AD. 2 Odbiór legitymacji instruktorskich
Koleżanki i kolegów, którzy uczestniczyli w kursie dla sędziów i instruktorów informujemy, że w Zarządzie
Okręgowym w Łodzi można już odbierać uzyskane legitymacje instruktorskie.
AD. 3 Złożenie sprawozdań ŁOW 1 oraz załączników do ŁOW
Kołom Łowieckim, które tego jeszcze nie zrobiły przypominamy, że minął termin na złożenie Rocznego
Sprawozdania z działalności koła – ŁOW 1 oraz załączników do ŁOW. Prosimy o niezwłoczne przesłanie
tych dokumentów.
AD. 4 Piknik na „Dzień Dziecka”
Komisja Kultury ORŁ w Łodzi wspólnie z Sekcją Konną Łódzkiej Straży Miejskiej w Łodzi zaprasza
serdecznie na Animal Piknik. Impreza odbędzie się w dniu 04.06.2016 o godz. 11.00 przy ul. Łagiewnickiej
305 w Łodzi w ramach obchodów Dnia Dziecka. Na imprezie będzie można dowiedzieć się jak pracuje
Animal Patrol, EkoPatrol oraz Sekcja Konna Straży Miejskiej! Dodatkowo przewidziane są różne atrakcje
dla całej rodziny! Wstępnie, będzie można przejechać się bryczką, spędzić trochę czasu z gospodarskimi
zwierzakami, a dorośli będą mogli charytatywnie oddać krew (od 11-13 ;) ). Również jako członkowie
Polskiego Związku Łowieckiego będziemy mogli zaproponować osobom uczestniczącym w pikniku
zapoznanie się z naszym dorobkiem oraz bogatą kulturą i tradycją łowiecką. Pojawią się nasi sokolnicy.
Pojawi się również nasz Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy”. Koledzy z Koła
Łowieckiego nr 10 „Partyzant” w Łodzi zadeklarowali się do przygotowania drobnego poczęstunku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w pikniku, osoby chętne przy organizacji tego wydarzenia do kontaktu z
ZO PZŁ w Łodzi lub bezpośrednio z kol. Piotrem Piotrowskim.
AD. 5 III Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego Dian w Strzelaniach Myśliwskich
Informujemy, że w dniach 11-12 czerwca na strzelnicy w Toruniu odbędą się III Mistrzostwa Polskiego
Związku Łowieckiego Dian w Strzelaniach Myśliwskich. Zachęcamy wszystkie koleżanki do zgłaszania się
na zawody Okręgowe na których zostanie wybrana delegacja 3 najlepszych Dian Okręgu łódzkiego.
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