POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD OKRĘGOWY

W

CHEŁMIE

22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/118 tel. / fax. (082) 565 84 82 NIP 526-030-04-63
KONTO: PEKAO S.A. I O/CHEŁM 26 1240 2223 1111 0000 3576 9929
e-mail: zo.chelm@pzlow.pl , www.pzlchelm.pl

ZAPROSZENIE
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie serdecznie zaprasza
do udziału w Pucharze Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko Zawody w pełnym wieloboju
myśliwskim odbędą się w dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota) wg „Regulaminu Zawodów” na
strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie w m. Rudka k/Chełma.
Prosimy o przekazanie zaproszenia wszystkim zainteresowanym. Szczegóły w
„Regulaminie zawodów” -i na stronie internetowej ZO PZŁ w Chełmie www.pzlchelm.pl

Zgłoszenie winno zawierać:
-imię i nazwiska zawodnika,
-PESL,
-numer legitymacji PZŁ.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!

W załączeniu Regulamin zawodów

„Puchar Ziemi Chełmskiej ”
im. Zbigniewa Guziejko
w sześcioboju myśliwskim
27 kwietnia 2019 r.
(sobota)
Strzelnica myśliwska w Kumowej Dolinie
Regulamin Zawodów
1.Organizator: ZO PZŁ Chełm i Komisja Strzelecka ORŁ Chełm.
2.Cel zawodów:
-upowszechnianie i popularyzacja strzelectwa myśliwskiego wśród braci łowieckiej,
-podnoszenie i doskonalenie indywidualnych umiejętności strzeleckich.
3. W zawodach brać mogą udział członkowie PZŁ (z pozwoleniem na broń i aktualną
leg. PZŁ).
4.Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim wg prawideł
strzeleckich obowiązujących w PZŁ.
5.Klasyfikacja: będzie prowadzona indywidualnie w klasie powszechnej i mistrzowskiej.
Dodatkowo wg kategorii Wstępnej, Dian i Seniorów (pow.65 lat)
6.Nagrody:
- Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników wg klasyfikacji OPEN.
- Puchary dla zwycięzców w klasie powszechnej.
- Puchary dla zwycięzców w klasie mistrzowskiej.
- Dyplomy dla 6 najlepszych zawodników w obu klasach.
- Inne puchary i nagrody w zależności od szczodrości sponsorów.
7.Wpisowe w kwocie 80 zł płatne w sekretariacie zawodów przed rozpoczęciem
zawodów.
8. Program zawodów:
- 9.00- rozpoczęcie zawodów,
- 9.30 –strzelanie na osiach zgodnie z harmonogramem strzelań,
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,
- uroczyste zakończenie zawodów.
9. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznanie się z Regulaminu Strzelnicy
wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Na strzelnicy
obok sekretariatu znajduje się punkt opieki medycznej.
10. Wizerunek i wyniki zawodów zawierające dane, obejmujące imię i nazwisko, okręg
oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane w prasie i na stronie internetowej
okręgu pod adresem: www.pzlchelm.pl/. Brak zgody na publikację wskazanych
danych jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.

