
Terminarz 

imprez strzeleckich organizowanych przez ZO PZŁ w Nowym Sączu                                       

w 2023 r. 

• impreza strzelecka (Mistrzostwa Małopolski + Mistrzostwa Okręgu) odbywać się 

będą na strzelnicy     Fiuk-Sieradza (Okręg Tarnowski PZŁ)  

współrzędne WGS 84: lat.50.142861 lon. 20.931226                                                               

współrzędne DMS: N50 8’ 34’’ E 2055’52” 

• pozostałe imprezy strzeleckie będą na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu-Bradowcu. 

I.    Mistrzostwa Okręgu Nowy Sącz połączone z Mistrzostwami Małopolski 

     (dwie klasyfikacje). 

Mistrzostwa odbędą się w dniu 13.05.2023 r. (sobota).                                               

Godziny zapisów i godziny rozpoczęcia strzelań będą podane osobnym komunikatem.                                               

 Amunicję dla swojej reprezentacji winno zakupić koło (§ 15 ust. 1 Uchwały                

nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 04.09.2007 r. w sprawie doskonalenia 

umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim. Pozostałe koszty pokrywa Zarząd 

Okręgowy. Mistrzostwa Okręgu są organizowane dla członków kół. Jeżeli zawodnik należy 

do kilku kół łowieckich reprezentuje wybrane koło. Zarząd Okręgowy zobowiązuje koła do 

wystawienia jednej 3 osobowej reprezentacji koła składającej się z członków z klasą 

powszechną (§ 9 ust. 8 uchwały NRŁ jw.)  

Skład reprezentacji koła należy zgłosić do tut. Zarządu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 30.04.2023 r.                                                                                                         

 Indywidualnie startować mogą myśliwi z klasą mistrzowską oraz członkowie 

niestowarzyszeni zamieszkali na terenie Okręgu.   

 

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE MISTRZOSTWA OKRĘGU POŁĄCZONE SĄ       

Z MISTRZOSTWAMI MAŁOPOLSKI, W KTÓRYCH UCZESTNICZYĆ BĘDĄ 

MYŚLIWI Z OKRĘGÓW KRAKOWSKIEGO I TARNOWSKIEGO                     

ILOŚĆ STARTUJĄCYCH Z KAŻDEGO OKRĘGU JEST OGRANICZONA DO 40 OSÓB. 

 

-  DECYDOWAĆ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.    

 

Przy strzelaniu z broni gwintowanej do makiety rogacza, lisa i dzika dopuszcza się 

minimalny kaliber 222 Rem i amunicję kulową dopuszczoną do strzelania na strzelnicy. 

Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się naważkę śrutu do 28 gramów o grubości nie 

przekraczającej 2,5 mm. 

Przy strzelaniu do makiety zająca dopuszcza się naważkę śrutu 28 gramów o grubości 

nie przekraczającej 3,5 mm 

 

 



Prowadzi się następujące klasyfikacje:                                                                                                 

a) zespołową – reprezentacja koła (tylko klasa powszechna),                                                              

b) zespołowa otwartą – (trzech najlepszych w kole bez względu na to czy są w klasie             

    powszechnej czy w klasie mistrzowskiej), 

c) indywidualną w klasie powszechnej, 

d) indywidualną w klasie mistrzowskiej, 

e) indywidualną dian, 

f) indywidualną w klasie senior (myśliwi powyżej 60 lat) 

g) indywidualną w klasie junior.  

Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej ustala się przed rozpoczęciem zawodów               

(§ 13 Uchwały Nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 04.09.2007 r. w sprawie 

doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim).  

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. 

 

II.    Pozostałe zawody organizowane przez Okręg PZŁ w Nowym Sączu  

        (strzelnica Tylicz-Bradowiec): 

08.07.2021 r. (sobota) – „Nowosądecki Puchar Lata” – Zawody Centralne  

Wpisowe na zawody centralne wynosi 250 zł od osoby – wpisowe pokrywa zawodnik. 

Program zawodów: 

715-800 – zapisy w dniu zawodów centralnych.                                                                                       

830 – odprawa.                                                                                                                                            

900 – rozpoczęcie strzelań. 

Koszt udostępnienia strzelnicy pokrywa Zarząd Okręgowy. 

Zawodnik biorący udział w zawodach w dniu zawodów ma możliwość uzyskania 

zaświadczenia o przystrzelaniu broni. 

 

D A R Z   B Ó R   ! 

 

 


