PRAWID A STRZELA MY LIWSKICH
NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZ

§1.
Na strzelnicach Polskiego Zwi zku owieckiego prowadzi si strzelania, odpowiadaj ce
sposobom polowania na podstawowe gatunki zwierzyny, wyst puj ce w naszych owiskach.
I tak uczymy strzela :
rutem

kulami

- do rzutków na osi my liwskiej,
- do rzutków na kr gu my liwskim,
- do rzutków na przelotach,
- do makiety zaj ca w przebiegu,
- do makiety dzika w przebiegu,
- do makiety rogacza,
- do makiety lisa.

Aby ujednolici zasady wspó zawodnictwa na zawodach w strzelaniach my liwskich,
obowi zuj na strzelnicach PZ nast puj ce Prawid a:
ROZDZIA I. Przygotowanie strzelnic i urz dze technicznych przed rozpocz ciem
strzela
§2.
Za przygotowanie urz dze do prawid owego przeprowadzenia konkurencji odpowiedzialny
jest organizator zawodów.
§3.
1. Wyrzutnie do rzutków na osi my liwskiej nale y tak wyregulowa , eby spe nia y trzy
podstawowe warunki:
1) kierunek lotu rzutków z wyrzutni rodkowej wypada na przed eniu linii
przechodz cej przez rodkowe (trzecie) stanowisko strzeleckie i rodkow
wyrzutni a z bocznych wyrzutni krzy owa si , nie wykraczaj c poza przed enie
strefy przechodz cej przez skrajne stanowiska strzeleckie i rodkow wyrzutni ,
2) tory lotu rzutków rozmieszczone by y na ró nych wysoko ciach, jednak
mierzone na dziesi tym metrze od wyrzutni, nie by y ni sze ni 1,5 metra i nie
wy sze ni 4 metry nad poziom stanowisk strzeleckich,
3) aby rzutki dolatywa y od wyrzutni na odleg
mierzon horyzontalnie na
poziomie stanowisk strzeleckich, nie bli ej ni 55 i nie dalej ni 65 metrów,
2. W przypadku maszyny p ywaj cej, podstawowe zasady ustawienia nie ulegaj
zmianie (tor lotu i zasi g).

3. Je eli strzelnica wyposa ona jest w urz dzenia do strzelania dubletów z wyrzutni
rodkowych, nale y te urz dzenia tak wyregulowa , eby dodatkowo spe nia y
nast puj ce warunki:
1) kierunki toru lotu obu rzutków odchyla y si od umownej linii przechodz cej
przez rodkowe stanowisko strzeleckie i rodek wyrzutni oko o 1 metr w prawo lub
w lewo, w punkcie odleg ym o 10 metrów od wyrzutni,
2) wysoko lotu obu rzutków by a podobna,
3) drugi rzutek powinien pod
za pierwszym w odleg ci co najmniej 5
metrów.
§4.
Wyrzutnie na kr gu my liwskim nale y tak wyregulowa , eby rzutki z obydwu wyrzutni w
miejscu krzy owania si przelatywa y na wysoko ci oko o 4,5 metra (z tolerancj 0,5 metra) a
dolatywa y na odleg
mierzon horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie
bli ej ni 55 i nie dalej ni 65 metrów od wyrzutni.
§5.
Wyrzutnie do rzutków na wie y przelotów nale y tak wyregulowa , eby spe nia y
nast puj ce warunki:
1.

Kierunek toru lotu rzutków wypada na linii przechodz cej od wyrzutni przez
rodkowe (drugie) stanowisko strzeleckie, w przypadku maszyny ruchomej tory lotu
rzutków nie mog przekracza linii przebiegaj cych od wyrzutni do skrajnych
stanowisk strzeleckich,
2. Wysoko lotu rzutków nad lini stanowisk strzeleckich wynosi a 20 metrów,
3. Rzutki przelatywa y na odleg
od wyrzutni do rodkowego stanowiska
strzeleckiego (ca 30 metrów) w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy.
4. Je eli strzelnica wyposa ona jest w urz dzenia do strzelania dubletów, nale y
urz dzenia te tak wyregulowa , aby drugi rzutek pod
za pierwszym w odleg ci
co najmniej 5 metrów.
§6.
Ka dy rzutek, niezale nie od rodzaju strzelania, winien pod
wyznaczonym mu torze.

, po wyj ciu z maszyny, po

§7.

1. Urz dzenie ruchomej makiety zaj ca powinno by wykonane z blachy (3,5 - 5,0 mm)
tak, aby przedstawia a zaj ca w skoku, d ugo makiety - licz c od piersi do nasady
omyka - winna wynosi 45 cm, a wysoko , mierzona na rodku zapadki - 17 cm. W
odleg ci 4 cm od pocz tku makiety (na piersi makiety), wycinamy prostok tny
poziomy otwór o wymiarach 16 x 12 cm, za którym znajduje si zapadka o 1 cm
wi ksza na wszystkich bokach od otworu i wykonana z blachy 4 mm. Spr yny i
urz dzenie zwalniaj ce wg uznania konstruktora.
2. Makieta zaj ca musi by tak wyregulowana, aby zwalnia a urz dzenie sygnalizuj ce
trafienie pod naciskiem 1 kg w ka dym miejscu zapadki, jak równie , aby przy

strza ach z odleg ci 40 metrów nabojem dozwolonym do strzelania zaj ca,
zaznacza a trafienie (wska nik zaznaczaj cy trafienie z materia u koloru jaskrawego).
Wska nik zaznaczaj cy trafienie nie mo e by widoczny przed strza em.
3. Makieta zaj ca powinna by ustawiona na urz dzeniu poruszaj cym j w taki sposób,
aby odleg
pomi dzy doln jej cz ci a poziomem gruntu lub belki wynosi a 14
cm. (Uwaga: poziom belki równa si poziomowi stanowiska).
4. Makieta zaj ca porusza si w obu kierunkach na przebiegu, przechodz c jego d ugo
6 metrów w polu widzenia strzelca w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy. Odleg
od
stanowiska do makiety wynosi 35 metrów.

§8.
Urz dzenia ruchomej makiety dzika nale y tak wyregulowa , eby makieta porusza a si w
obu kierunkach na przebiegu, przechodz c jego d ugo 10 metrów w polu widzenia strzelca
w czasie od 2,4 do 2,6 sekundy. Odleg
od stanowiska do makiety wynosi 50 metrów.
§9.
Makiety rogacza i lisa nale y ustawi pionowo i prostopadle do osi strzelania, tak by by y
wyra nie widoczne ze stanowisk strzeleckich. Wzd osi strzelania nale y ustawi
przes ony, aby wyeliminowa mo liwo oddania strza u do niew ciwej makiety.
Organizator okre la wzajemne po enie makiet z tym, e odleg
pomi dzy sylwetkami
musi wynosi co najmniej 15 cm . Odleg
od stanowiska do makiet wynosi 100 metrów.
§10.
Organizator zawodów jest zobowi zany zapewni obs ug techniczn do odbioru strzelnicy
przez s dziego g ównego oraz odpowiada za sprawno urz dze i mo liwo ich regulacji.
Organizator na wniosek s dziego g ównego lub stanowiskowego zobowi zany jest usun
przeszkody uniemo liwiaj ce odbiór strzelnicy lub przeprowadzenie zawodów.
ROZDZIA II. Zasady bezpiecze stwa
§11.
1. Na strzelnicach obowi zuj zasady bezpiecze stwa zgodne z ustaw o broni i amunicji
z dnia 21 maja 1999r., a w szczególno ci z rozporz dzeniem Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego
regulaminu strzelnic oraz ustaw prawo owieckie z dnia 13 pa dziernika 1995r. i
rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie
szczegó owych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
2. W szczególno ci na strzelnicach nale y przestrzega nast puj cych zasad
bezpiecze stwa:
1) bro na strzelnicy nosi si roz adowan , bez pokrowców i bez pasów z
otwartymi komorami nabojowymi, podczas strzelania nie mo na zak ada pasów
na bro ,
2) adowanie broni, sk adanie si , celowanie i strzelanie dozwolone jest wy cznie

na stanowisku strzeleckim z luf zwrócon w kierunku makiet lub lotu rzutków, z
chwil rozpocz cia strzelania we w ciwej kolejno ci,
3) bro rutow wolno adowa najwy ej dwoma, a kulow jednym nabojem,
4) przyspiesznik wolno napina wy cznie przy strzelaniu do celów nieruchomych.
Napi cie przyspiesznika mo e nast pi tylko po dok adnym rozpoznaniu celu i
eniu si z lufami zwróconymi w jego kierunku, je eli strza nie nast pi , bro
nale y zabezpieczy przed mo liwo ci oddania strza u, a nast pnie zwolni
przyspiesznik, przy uwzgl dnieniu jednak regu opisanych w §27 pkt 3,
5) nie wolno obraca si z broni na stanowisku strzeleckim i opuszcza go zanim
nie nast pi otwarcie komór nabojowych oraz ca kowite roz adowanie broni,
7) strzelaj cy musi przerwa strzelanie je eli na przedpolu strzelnicy uka si
ludzie, zwierz ta lub powstanie inne zagro enie, albo podana zostanie komenda do
przerwania strzelania,
8) na strzelnicy zabrania si spo ywania alkoholu lub u ywania rodków
odurzaj cych oraz przebywania na jej terenie osób b cych pod ich wp ywem.
3.

Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniaj c bezpiecze stwo
jej obs ugi i u ytkowania oraz odpowiedni celno niezale nie od tego, czy strzela z
broni w asnej, czy z broni u yczonej.
4. Przed ka dorazowym za adowaniem broni zawodnik jest zobowi zany skontrolowa
dro no luf (lufy).

ROZDZIA III. Ogólne prawid a strzelania
§12.
Strzelanie przeprowadza si w seriach, których uk ad i wielko oraz zasady warto ciowania
strza ów w punktach okre la organizator zawodów, zale nie od ich zakresu i rangi, w
regulaminie zawodów.
§13.
Do strzela my liwskich wolno u ywa ka dego rodzaju broni rutowej i kulowej, uznanej
przez rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegó owych
warunków wykonywania polowania i znakowania tusz za bro my liwsk przy
uwzgl dnieniu rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20
marca 2000r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz
rodzajów broni odpowiadaj cej celom, w których mo e by wydane pozwolenie na bro .
Bro mo e by wyposa ona w celownicze przyrz dy optyczne.
§14.
W czasie zawodów wolno zmieni bro . W przypadku awarii broni podczas trwania
konkurencji, zawodnik mo e j wymieni w ci gu 5 minut.
§15.

Przy strzelaniu rutem wolno u ywa nabojów z nawa
rutu nie przekraczaj
36
gramów i rutem nie grubszym ni 2,5 mm przy strzelaniu do rzutków i nie grubszym ni 3,5
mm przy strzelaniu do makiety zaj ca.
§16.
Przy strzelaniu kulami wolno u ywa nabojów my liwskich o kalibrach i energii
dozwolonych przepisami owieckimi, w tym podczas strzelania do makiety lisa mo na
ywa kul o energii przekraczaj cej 500 J na 100 metrach od wylotu lufy.
§17.
Strzelanie przeprowadza si w grupach sze cioosobowych. W uzasadnionych przypadkach
grupa mo e by mniej liczna. Kolejno strzelania poszczególnych grup, a w grupach strzelców, odbywa si wed ug losowania lub ustale organizatorów.
§18.
Strzela wolno tylko po z eniu si do strza u w postawie stoj cej, ze stopami w granicach
stanowiska strzeleckiego. Z enie si do strza u oznacza przy enie kolby do ramienia lub
tzw. do ka strzeleckiego i skierowanie lufy w stron celu. Strzelanie odbywa si z wolnej r ki,
z tym zastrze eniem, e do makiety rogacza i lisa mo na u ywa podpórki w postaci s upka
sta ego lub pastora u. Podpórka mo e s
wy cznie do podparcia d oni podtrzymuj cej
bro .
§19.
Przed z eniem si do strza u na stanowisku strzeleckim obowi zuje postawa gotowo ci,
przy której strzelec powinien trzyma bro obur cz, skierowan wylotami luf w kierunku
strzelania i w taki sposób, aby stopka osady broni znajdowa a si na wysoko ci biodra.
§20.
Na osi my liwskiej oraz przy strzelaniu do makiet zaj ca i dzika uruchomienie celów odbywa
si po przyj ciu przez strzelca postawy gotowo ci. Strzelec powinien wyra nie sk onem broni
lub sylwetki zaznaczy swoj gotowo do strza u.
§21.
Sk adanie si na stanowiskach strzeleckich przed ukazaniem si celu jest niedozwolone.
§22.
Oddanie strza u przed ukazaniem si celu traktuje si i zalicza jako chybienie, w przypadku
konkurencji rutowych zawodnik nie ma prawa odda drugiego strza u.
§23.
Przy strzelaniu rutem wolno odda do ka dego celu (przy rzutkach równie do dubletu) nie
wi cej ni dwa strza y. Przy strzale do dubletów ocenia si wynik strza u bez wzgl du na
kolejno trafienia. Przy strzelaniu kulami wolno odda nie wi cej ni pi strza ów do jednej

makiety, przy czym do ruchomej makiety dzika oddaje si 10 strza ów - po jednym strzale w
czasie ka dego przebiegu.
§24.
Strza uznaje si za celny (skuteczny), je li w jego wyniku rzutek zostanie rozbity (rzutek
uznaje si za rozbity, je eli s dziowie stwierdz wyra ny od amek), makieta zaj ca uwidoczni
trafienie albo pocisk pozostawi przestrzelin w granicach pier cieni na makiecie. Za pier cie
trafiony uznaje si pier cie , do którego jest co najmniej styczna przestrzelina o rednicy
pocisku, odpowiedniej do kalibru broni u ytej do strzelania.
§25.
W przypadku stwierdzenia w makiecie rogacza, lisa lub dzika wi cej ni pi ciu przestrzelin,
nale y ka dorazowo doprowadzi do pi ciu przestrzelin, odejmuj c najlepsze trafienia.
§26.
Nie oddanie strza u do ukazuj cego si celu z powodu: nie za adowania broni, nie
odbezpieczenia broni, nie napi cia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawno ci
technicznych, traktuje si i zalicza jako chybienie.
§27.
1. Wszelkie niewypa y, wynik e z wady amunicji zarówno kulowej jak i rutowej, nale y
powtarza . W przypadku dubletu powtarza si ca y dublet.
2. Za niewypa uznaje si nabój, którego adunek rutowy lub pocisk nie opu ci lufy
mimo prawid owego i wyra nego zbicia sp onki.
3. W przypadku niewypa u, zawodnik nie mo e otwiera komór nabojowych broni, a
jedynie j zabezpiecza i trzymaj c lufami w kierunku celu zg asza s dziemu niewypa .
Otwarcie broni przez zawodnika powoduje nieuwzgl dnienie niewypa u i zaliczenie
chybienia.

§28.
Na zawodniku spoczywa odpowiedzialno za punktualne stawienie si na stanowisku
strzeleckim. Zawodnik, który nie stawi si w wyznaczonym czasie mo e do czy do grupy i
od tego momentu strzela i zdobywa punkty. Opuszczone stanowiska nie s punktowane. W
uzasadnionych przypadkach, o dopuszczeniu do strzelania opuszczonej konkurencji decyduje
dzia g ówny w wyznaczonym przez niego czasie.
ROZDZIA IV. Prawid a odnosz ce si do poszczególnych rodzajów strzela
§29.
Strzelanie do rzutków na osi my liwskiej:
1. Przy strzelaniu z miejsca, strzelcy ca ej grupy zajmuj w ciwe stanowiska
strzeleckie. Po sprawdzeniu przez prowadz cego strzelanie, e wszyscy strzelcy s

2.
3.
4.

5.
6.
7.

gotowi, podaje si im kolejno rzutki bez komendy, po przyj ciu postawy gotowo ci w
czasie do 3 sekund,
Po oddaniu strza ów przez wszystkich znajduj cych si na stanowiskach strzelców,
nast puje przesuni cie si ich na stanowiska nast pne i tak a do zako czenia serii,
Przy strzelaniu z podchodu, strzelcy ca ej grupy zajmuj miejsca na stanowisku
wyczekiwania,
Strzelec, na którego przypada kolejno strzelania, staje na stanowisku wyj ciowym,
aduje bro , jednak jej nie zamyka. Na komend prowadz cego strzelanie: "marsz" strzelec zamyka bro i trzymaj c j obur cz, skierowan wylotami luf w kierunku
strzelania oraz sko nie ku górze, z kolb na wysoko ci biodra, podchodzi naturalnym,
równomiernym krokiem na wyznaczonej cie ce strzeleckiej,
Rzutki podaje si w tym czasie, kiedy podchodz cy strzelec znajduje si na cie ce
strzeleckiej, nie dalej ni 14 a nie bli ej ni 11 metrów od wyrzutni,
Po ukazaniu si rzutka (rzutków), strzelec sk ada si i daje jeden lub dwa strza y,
Po oddaniu strza ów nale y, nie odwracaj c si , bro otworzy , roz adowa i z
otwartymi komorami nabojowymi wróci na stanowisko wyczekiwania.

§30.
Strzelanie do rzutków na kr gu my liwskim:
1. Strzelcy ca ej grupy ustawiaj si w rz dzie (g siego), zgodnie z ustalon kolejno ci ,
za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, sk d pojedynczo podchodz na to
stanowisko,
2. Strzelec, na którego przypada kolejno strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie,
aduje bro , przyjmuje postaw gotowo ci i podaje komend „daj”, po której podaje
mu si rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy,
3. W momencie spostrze enia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec sk ada si i daje
jeden lub dwa strza y,
4. Po oddaniu strza ów nale y otworzy bro , ca kowicie j roz adowa i z otwartymi
komorami nabojowymi, po okazaniu jej s dziemu, opu ci stanowisko strzeleckie,
5. Rzutki w dublecie powinny si krzy owa w miejscu pomiaru w kole o rednicy 1
metra.
§31.
Strzelanie do rzutków na przelotach:
1. Strzelcy ca ej grupy ustawiaj si w rz dzie (g siego), zgodnie z ustalon kolejno ci ,
za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, sk d pojedynczo podchodz na to
stanowisko,
2. Strzelec, na którego przypada kolejno strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie,
aduje bro , przyjmuj c postaw gotowo ci i podaje komend „daj”, po której podaje
mu si rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy,
3. W momencie spostrze enia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec sk ada si i daje
jeden lub dwa strza y,
4. Po oddaniu strza ów nale y otworzy bro , ca kowicie j roz adowa i z otwartymi
komorami nabojowymi, po okazaniu jej s dziemu, opu ci stanowisko
5. strzeleckie,

6. Trafienie zalicza si do linii stanowiska.
§32.
Przy wszystkich strzelaniach do rzutków, rzutki nale y uniewa ni i poda nowe, je eli:
1. Rzutek rozerwie si przy wyrzuceniu, a przed oddaniem strza u,
2. Tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie zosta przyj ty; je eli rzutek zosta
przyj ty zalicza si wynik strza u, jednak e strza w takich warunkach jest
dopuszczalny tylko wtedy, gdy zachowane s warunki bezpiecze stwa, a rzutek jest w
locie,
3. Rzutek podano przed komend strzelca lub przed przyj ciem przez niego postawy
gotowo ci,
4. Rzutek podany jest z niew ciwej wyrzutni (kr g),
5. Rzutek podany jest po zbli eniu si strzelca na odleg
mniejsz ni 11 metrów od
wyrzutni (o my liwska),
6. Ponadto, przy strzelaniu dubletów (kolejno przyj cia rzutka dowolna):
1) zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy,
2) obydwa rzutki zostan rozbite jednym strza em,
7. Rzutki nie zosta y wyrzucone jednocze nie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sekundy),
8. Rzutki zderz si w locie przed strza em.

§33.
Strzelanie do makiety zaj ca w przebiegu:
1. Strzelcy ca ej grupy zbieraj si na stanowiskach wyczekiwania, sk d - zgodnie z
ustalon kolejno ci - podchodz pojedynczo na stanowisko strzeleckie,
2. Ka dy strzelec powinien zako czy seri dziesi ciu strza ów w czasie do 5 minut, a
pi ciu strza ów do 2 minut i 30 sekund od chwili zaj cia stanowiska,
3. Kiedy strzelec stoi na stanowisku strzeleckim w postawie gotowo ci, nale y
uruchomi makiet , w czasie do 3 sekund,
4. Po ukazaniu si makiety na przebiegu strzelec powinien z
si , da do niej jeden
lub dwa strza y, po czym prze adowa bro , przyj znowu postaw gotowo ci i
oczekiwa ukazania si makiety nast pnego przebiegu, post puj c podobnie a do
zako czenia ca ej serii przebiegów makiety,
5. Przebieg makiety nale y uniewa ni i powtórzy , je eli:
1) makieta uka e si z niew ciwego kierunku,
2) makieta uka e si w pozycji jak po trafieniu,
3) nast pi przed strza em zak ócenie ruchu makiety z przyczyn technicznych, a
strzelec nie odda strza u,
4) uruchomienie makiety nast pi przed przyj ciem postawy gotowo ci strzelca lub po
up ywie 3 sekund, a strzelec nie odda strza u,
5) w wyniku awarii makieta nie sygnalizuje trafienia.
§34.
Strzelanie do makiety dzika w przebiegu:

1. Strzelcy ca ej grupy zbieraj si na stanowisku wyczekiwania, sk d, zgodnie z
ustalon kolejno ci , podchodz pojedynczo na stanowiska strzeleckie. Ka dy strzelec
powinien zako czy seri dziesi ciu strza ów w czasie do 5 minut lub pi ciu strza ów
w czasie 2 minut 30 sekund od chwili zaj cia stanowiska,
2. Kiedy strzelec stoi na stanowisku strzeleckim w postawie gotowo ci, nale y
uruchomi makiet w czasie do 3 sekund,
3. Po ukazaniu si makiety na przebiegu strzelec powinien z
si i odda do niej
jeden strza , po czym ponownie za adowa bro , przyj znowu postaw gotowo ci i
oczekiwa ukazania si makiety nast pnego przebiegu, post puj c podobnie, a do
zako czenia ca ej serii przebiegów makiety,
4. Przebieg makiety nale y powtórzy , je eli: 1) makieta ukaza a si z niew ciwego
kierunku,
2) nast pi o zak ócenie ruchu makiety, a strzelec nie odda strza u,
3) uruchomienie makiety nast pi o przed przyj ciem postawy gotowo ci, a strzelec nie
odda strza u.
5. Po zako czeniu serii przebiegów, nale y oceni warto przestrzelin na makiecie, a
przed ponownym jej u yciem wszystkie przestrzeliny zakre li i zalepi naklejk lub
naklei now tarcz .

§35.
Strzelanie do makiety rogacza i lisa:
1. Strzelcy ca ej grupy zbieraj si na stanowisku wyczekiwania, sk d, zgodnie z
ustalon kolejno ci , podchodz na stanowiska strzeleckie,
2. Strzelcy, na których przypada kolejno strzelania, staj na wyznaczonych
stanowiskach strzeleckich i o wiadczaj c kolejno „gotów”, oczekuj na sygna do
rozpocz cia strzelania,
3. Prowadz cy strzelanie, po stwierdzeniu gotowo ci strzelców na stanowiskach
strzeleckich, daje komend "ognia", która jest sygna em do rozpocz cia strzelania i od
tej chwili mierzy si czas jego trwania,
4. Po komendzie prowadz cego strzelanie, strzelcy oddaj w czasie do 10 minut nie
wi cej ni po pi strza ów do makiety rogacza i lisa w dowolnej kolejno ci,
5. Po up ywie 10 minut (a przy serii skróconej po up ywie 5 minut) od rozpocz cia
strzelania, prowadz cy podaje komend "przerwa ogie ", po której strzelcy
obowi zani s natychmiast - niezale nie od tego, czy zd yli odda wszystkie strza y,
czy te nie - otworzy i roz adowa bro i z otwartymi komorami nabojowymi opu ci
stanowiska strzeleckie,
6. Je eli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawid ow pozycj nale y
przerwa strzelanie, poprawi makiet i kontynuowa strzelanie,
7. Po zako czeniu serii strzelania, nale y oceni warto przestrzelin na makietach, a
przed ponownym ich u yciem wszystkie przestrzeliny zakre li i zalepi naklejk lub
naklei nowe tarcze.

ROZDZIA V. Uk ady serii w poszczególnych strzelaniach
§36.
W strzelaniach do rzutków na osi my liwskiej obowi zuj nast puj ce uk ady serii:

1. Pe na seria 20 rzutków:
1) 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na pi ciu stanowiskach strzeleckich z
miejsca,
2) 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na cie ce strzeleckiej z podchodu,
lub
2. Pe na seria 20 rzutków:
1) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pi ciu stanowiskach strzeleckich z
miejsca,
2) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na cie ce strzeleckiej z podchodu,
3) 5 rzutków podwójnych (dubletów), strzelanych w sposób nast puj cy:
a) 3 dublety ze stanowiska 2,3,4 z miejsca,
b) 2 dublety ze cie ki strzeleckiej z podchodu.
3. Skrócona seria 10 rzutków: 1) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pi ciu
stanowiskach strzeleckich z miejsca,
2) 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na cie ce strzeleckiej z podchodu.

§37.
W strzelaniach do rzutków na kr gu my liwskim obowi zuje nast puj cy uk ad serii:
1. Pe na seria 20 rzutków, strzelana w sposób nast puj cy:
Rzutek z wyrzutni
Kolejno
Stanowisko
strza ów
wysokiej niskiej
1
I
X
2+3
I
X
X
4
II
X
5
II
X
6+7
II
X
X
8+9
III
X
X
10
IV
X
11
IV
X
12+13
V
X
X
14
VI
X
15
VI
X
16+17
VI
X
X
18
VII
X
19+20
VII
X
X

Uwagi
Pojedynczy
Dublet
Pojedynczy
Pojedynczy
Dublet
Dublet
Pojedyncze
Pojedyncze
Dublet
Pojedyncze
Pojedyncze
Dublet
Pojedyncze
Dublet

2.
3. Skrócona seria 10 rzutków, strzelana w sposób nast puj cy:
Kolejno

Stanowisko Rzutek z wyrzutni

Uwagi

strza ów
1
2+3
4
5
6
7
8+9
10

I
II
III
IV
IV
V
VI
VII

wysokiej niskiej
X
Pojedynczy
X
X
Dublet
X
Pojedynczy
X
Pojedynczy
X
Pojedynczy
X
Pojedynczy
X
X
Dublet
X
Pojedynczy
§38.

W strzelaniach do rzutków na przelotach obowi zuje jeden z trzech uk adów serii:
1. 10 rzutków pojedynczych, strzelanych z trzech stanowisk trzykrotnie, z dziesi tym
rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska,
2. 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów), strzelanych z trzech stanowisk
jako pojedyncze i z trzech stanowisk jako dublety, z dziesi tym rzutkiem strzelanym z
wybranego przez zawodnika stanowiska,
3. 5 rzutków pojedynczych, seria skrócona, strzelanych po dwa rzutki ze stanowisk
skrajnych (1 i 3) i jeden ze stanowiska rodkowego (2).

§39.
W strzelaniach do makiety zaj ca w przebiegu obowi zuje jeden z trzech uk adów serii:
1. Jedna seria 10 przebiegów przemiennych (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo),
2. Dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo,
3. Jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo oraz
pi ty, ustalony regulaminem zawodów.

§40.
W strzelaniach do makiety dzika w przebiegu obowi zuje jeden z trzech uk adów serii:
1. Jedna seria 10 przebiegów przemiennych (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo),
2. Dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo,
3. Jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo, oraz
pi ty przebieg, ustalony regulaminem zawodów.

§41.
W strzelaniach do makiety rogacza i lisa obowi zuje jeden z dwóch rodzajów serii:
1. Po pi

strza ów do ka dej makiety,

2. W serii skróconej obowi zuje jedna seria pi ciostrza owa, a ilo
makiety okre la organizator w regulaminie zawodów.

strza ów do ka dej

ROZDZIA VI. Rodzaje wieloboju
§42.
Zawody PZ w strzelaniach my liwskich mo na organizowa w nast puj cych formach
wieloboju:
1. Pe ny wielobój,
2. Skrócony wielobój,
3. Niepe ny wielobój, który przeprowadza si , je eli podczas zawodów nie mo na
rozegra wszystkich konkurencji. W tak powsta ej sytuacji zawody rozgrywa si
wy cznie w konkurencjach, które zosta y mo liwe do przeprowadzenia. Niezale nie
od tego, czy niektórzy zawodnicy zdo ali zako czy przerwan konkurencj , czy nie,
wszystkim startuj cym wynik tej konkurencji nie jest zaliczany do ogólnego wyniku
zawodów. Indywidualnie zawodnikom mo na zaliczy do wawrzynu lub klasy
mistrzowskiej pe ny uzyskany wynik,
4. Poza wielobojem mo na organizowa zawody w innych konkurencjach.
§43.
Uk ady pe nego wieloboju my liwskiego przedstawiaj si nast puj co:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

my liwska na zasadach okre lonych w §36 pkt 1 lub 2,
Kr g my liwski na zasadach okre lonych w §37 pkt 1,
Przeloty na zasadach okre lonych w §38 pkt 1 lub 2,
Zaj c na zasadach okre lonych w §39 pkt 1 lub 2,
Dzik na zasadach okre lonych w §40 pkt 1 lub 2,
Rogacz i lis na zasadach okre lonych w §41 pkt 1.

ROZDZIA VII. Klasy strzeleckie
§44.
1. Klasa powszechna - dotyczy wszystkich startuj cych na zawodach w PZ , którzy nie
osi gn li w pe nym wieloboju my liwskim 375/500 punktów.
2. Klas mistrzowsk zdobywa si na Mistrzostwach Polskiego Zwi zku owieckiego w
Klasie Powszechnej, Krajowym Konkursie Kó owieckich oraz Finale Ligi
Strzeleckiej – obligatoryjnie, natomiast na innych zawodach szczebla centralnego,
je li zawodnik zg osi pisemnie przed rozpocz ciem zawodów ch zdobycia klasy
mistrzowskiej oraz pod warunkiem obecno ci przedstawiciela Komisji Strzelectwa
My liwskiego NR , wyst puj cego jako obserwator lub s dzia, gdy uzna on oficjalnie
prawid owo przygotowania strzelnicy, organizacj i przebieg zawodów. Warunkiem
zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na wy ej wymienionych zawodach
wyniku 375/500 pkt lub lepszego. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo u ywa
tytu u „Mistrz Strzelectwa My liwskiego”, noszenia odpowiedniej odznaki oraz

posiadania wpisu w legitymacji PZ o zdobytym tytule. Strzelcy, którzy uzyskali
klas mistrzowsk w danym roku maj prawo do ko ca tego roku strzela w klasie
powszechnej.
3. Najwy sze wyró nienie strzeleckie w Polskim Zwi zku owieckim dla posiadaj cych
klas mistrzowsk – Wawrzyn Strzelecki - jest zdobywany wed ug regulaminu
Wawrzynu Strzeleckiego, z uwzgl dnieniem §59 pkt 2.
4. Klasy strzeleckie i tytu y uzyskane na podstawie uprzednio obowi zuj cych Prawide
pozostaj w mocy.

ROZDZIA VIII. Organizacja zawodów
§45.
Zawody strzeleckie organizowane na wszystkich szczeblach w PZ winny by oparte o
obowi zuj ce Prawid a.
§46.
Strzelnice nale y przygotowa i wyregulowa tak jak mówi o tym Prawid a, szczególn
uwag zwracaj c na sprawno maszyn, urz dze i stan bezpiecze stwa.
§47.
Organizator opracowuje i przedstawia zawodnikom regulamin zawodów, w którym ustala
wybrany wariant okre lony Prawid ami oraz inne dane wa ne dla uczestników, w tym
mo liwo pokazu rzutków i makiet dla pierwszego zawodnika w pierwszych sze ciu
grupach.
§48.
Do przeprowadzenia zawodów nale y zgromadzi niezb dn ilo rzutków w kolorze
jednakowym dla wszystkich konkurencji w czasie zawodów (rzutki winny zawiera
nast puj ce parametry: rednica 110 mm, wysoko 27 mm, ci ar 105 g), przygotowa
niezb dn ilo makiet i tarcz.
§49.
Na osi my liwskiej, zaj cu, kr gu i przelotach ustawi liczyd a prezentuj ce uzyskany wynik
przez strzelaj cego (2x20, 2x10). Zaleca si , aby na cie ce podchodu zawodnik wchodzi
przez bramk z fotokomórk , której przekroczenie uruchamia timer maszyny wyrzucaj cej
rzutki lub zosta a ustawiona przes ona ograniczaj ca widoczno nóg strzelca od strony
dziego stanowiskowego podaj cego rzutki.
§50.
Wszystkim zawodnikom nale y zapewni numery startowe, które musz by noszone w
widocznym miejscu.
§51.

Tarcz dzika nale y odpowiednio naklei na makiet i zamocowa na wózku ponad belk tak,
aby wszystkie pier cienie by y widoczne i mo liwe do trafienia.
§52.
Nale y przygotowa zapasow maszyn do rzutków, zapasowy wózek do dzika i zaj ca, a
ponadto zapasow makiet zaj ca. Koniecznym jest równie ustawienie i zainstalowanie
agregatu pr dotwórczego. Na pocz tku cie ki podchodu osi my liwskiej umie ci napis
„start”. Stanowiska na osi, kr gu i przelotach powinny by ponumerowane. Stanowisko
strzeleckie powinno mie kszta t kwadratu o d ugo ci boku od 90 do 100 cm.
§53.
Obs ug zawodów zapewnia organizator. W sk ad obs ugi zawodów wchodzi 24 osoby
(s dziowie i sekretariat):
- 4 osoby
kr g

- 4 osoby

przeloty

- 3 osoby

zaj c

- 3 osoby

dzik

- 3 osoby

rogacz i lis

- 3 osoby

razem 20 + 3 osoby w sekretariacie +1 osoba zbieraj ca metryki. Ponadto nale y przygotowa
teczki na ka
konkurencj z metrykami i teczki w sekretariacie do zwrotnych metryk dla
ka dej osi oraz zapewni niezb dn liczb osób do obs ugi maszyn i tarcz.
§54.
Organizator zapewnia opiek lekarsk na ka dych zawodach.
§55.
Sprawno

zawodów poprawia radiofonizacja strzelnicy.
§56.

Organizator zapewnia odpowiednie zaplecze socjalne (parkingi, sanitariaty, bufet, miejsca
spo ywania posi ków, itp.).
ROZDZIA IX. Podstawy klasyfikacji, wyró nienia, tytu y, nagrody i kary
§57.
Podstawy klasyfikacji:
1. Ocena trafie rutowych. Za ka dy trafiony cel zdobywa si pi punktów. Przy
strzelaniu dubletów po pi punktów za trafiony rzutek.
2. Ocena trafie kulowych. Liczba zdobytych punktów wynika z dodawania warto ci
punktowych trafionych pier cieni.
3. Kolejno zaj tych miejsc ustala si wed ug liczby uzyskanych punktów.

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub wi cej zawodników
oraz przez dwa lub wi ksz ilo zespo ów, o zaj tym miejscu decyduje kolejno:
1) lepszy wynik w strzelaniu rutem,
2) lepszy wynik na kr gu,
3) lepszy wynik na osi,
4) lepszy wynik na zaj cu,
5) lepszy wynik na dziku.
5. Je eli powy sze regu y opisane w pkt 3 i 4 nie mog przynie rozstrzygni cia, to w
klasyfikacji zespo owej o zaj tym miejscu decyduje mniejsza rozpi to mi dzy
pierwszym, a ostatnim zawodnikiem zespo u, a nast pnie lepsze miejsce w
klasyfikacji indywidualnej najlepszego zawodnika w zespole lub klasyfikuje si ex
aequo.
6. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej liczby punktów o pierwszym
miejscu decyduje zawsze dogrywka – bara . Je li pierwsza rozgrywka bara owa w
konkurencjach rutowych nie przyniesie rezultatu, to nast puje druga rozgrywka w tej
samej konkurencji do pierwszego pud a z zachowaniem kolejki. Przeprowadza si
kolejne bara e a do skutku. Je eli bara przewidziany jest w konkurencjach
kulowych, strzela si pe ne serie a do wy onienia zwyci zcy. Do kolejnego bara u
przechodz tylko ci zawodnicy, którzy uzyskali najwy szy wynik w poprzednim
bara u. S dzia G ówny og asza warunki bara u przed rozpocz ciem zawodów. Po
wy onieniu zwyci zcy, kolejno pozosta ych zawodników ustala si na podstawie
regu opisanych w pkt 4, a je li one nie mog przynie rozstrzygni cia to klasyfikuje
si ich ex aequo.
7. Sk ady osobowe zespo ów ustala si przed rozpocz ciem zawodów.
§58.
Wyró nienia:
1. Rekord Polski na wszystkich mistrzostwach PZ - zespo owy i indywidualny,
2. Rekord Polski w Krajowym Konkursie Kó owieckich im. Ignacego Stachowiaka –
zespo owy,
3. Puchar przechodni im. Adama Monikowskiego za najlepszy wynik zespo owy w
strzelaniu rutem na Mistrzostwach PZ w klasie powszechnej,
4. Puchar przechodni im. Andrzeja Niezabitowskiego za najlepszy wynik zespo owy w
strzelaniu kul na Mistrzostwach PZ w klasie powszechnej,
5. Puchar przechodni Komisji Strzelectwa My liwskiego NR za najlepszy wynik
zespo owy w strzelaniu rutem na Mistrzostwach PZ w klasie mistrzowskiej,
6. Puchary w Mistrzostwach PZ w klasie otwartej zgodnie z regulaminem Ligi
Strzeleckiej.

§59.
Tytu y:
1. Mistrz Strzelectwa My liwskiego - od 375/500 pkt,
2. Zdobywca Wawrzynu Strzeleckiego - od 1320/1500 pkt.

§60.
Nagrody:
Nagrody i dyplomy ustala organizator zawodów, prezentuj c je uczestnikom przed
rozpocz ciem zawodów. Nagrody, wynikaj ce z regulaminu zawodów, maj charakter
obligatoryjny, pozosta e - w tym fundowane i wskazane - zale od fundatora. Nagrody i
dyplomy mog dotyczy klasyfikacji zespo owej, indywidualnej, klasy powszechnej,
mistrzowskiej, czy te Wawrzynu Strzeleckiego.
§61.
Kary:
1. Za naruszenie w czasie zawodów zasad bezpiecze stwa, etyki, Prawide , regulaminu
zawodów, zasad kultury, zak ócenie porz dku i inne dzia ania naruszaj ce
obowi zuj ce na strzelnicy regu y, w zale no ci od ci aru przewinienia, wprowadza
si nast puj ce kary dla zawodników:
1) upomnienie,
2) wykluczenie z udzia u w zawodach.
2. Czasem zawodów jest okres zaczynaj cy si oficjaln formu otwarcia i ko cz cy si
oficjaln formu zamkni cia zawodów.
3. Kary opisane w pkt 1 ppkt 1) i 2) nak ada si w czasie zawodów.
§62.
1.

Decyzj o ukaraniu sporz dza si na pi mie: w przypadku kary upomnienia - na
metryce strzela , natomiast w przypadku kary wykluczenia z udzia u w zawodach –
odr bnie, w trzech egzemplarzach (dwa egzemplarze otrzymuje s dzia g ówny, a
jeden egzemplarz, po zako czeniu zawodów, na swoje danie ukarany zawodnik).
2. Decyzja powinna zawiera : okre lenie zawodów, ich daty i miejsca, wskazanie
imienia, nazwiska i numeru startowego ukaranego zawodnika, stanu faktycznego
zwi zanego z przewinieniem, naruszonego przez zawodnika przepisu, tre podj tej
decyzji i jej podstaw prawn oraz czytelne podpisy s dziów (s dziego).
3. O na eniu kary, o ile to mo liwe, nale y poinformowa ukaranego zawodnika.
§63.
1. Upomnienie udzielane jest przez s dziego stanowiskowego lub s dziego g ównego.
2.
dzia stanowiskowy o udzielonym upomnieniu informuje bezzw ocznie s dziego
ównego, przekazuj c mu metryk strzela , zawieraj
decyzj o ukaraniu.
§64.
1. Wykluczenie z udzia u w zawodach nak adane jest przez trzyosobowe kolegium
dziów powo ywane przez s dziego g ównego na dane zawody. S dzia g ówny jest
cz onkiem kolegium. Kara wykluczenia z udzia u w zawodach jest obligatoryjnym i
najni szym zagro eniem za spo ywanie alkoholu lub u ywanie rodków odurzaj cych
na strzelnicy.

2. Wniosek o wykluczenie z udzia u w zawodach sk adaj :
1) s dzia stanowiskowy,
2) s dzia g ówny,
3) organizator zawodów.
3. Decyzja kolegium s dziów o wykluczeniu z udzia u w zawodach zapada wi kszo ci
osów i jest ostateczna.
§65.
1.

dzia g ówny po zako czeniu zawodów, w przypadku stosowania kar, sporz dza
protokó , w którym zamieszcza informacj o wszystkich na onych karach wraz z
informacjami, o których mowa w §62 pkt 2. Do protoko u za cza si po jednym
egzemplarzu decyzji o ukaraniu.
2. Protokó s dzia g ówny przesy a bezzw ocznie do w ciwego ze wzgl du na
organizacj zawodów Zarz du Okr gowego lub Zarz du G ównego PZ .

ROZDZIA X. Zasady s dziowania
§66.
Na wszystkich zawodach organizowanych w PZ wprowadza si nast puj ce zasady
dziowania:
1.

dziów dobiera powo any przez organizatora s dzia g ówny. S dzia g ówny na czas
zawodów jest prze onym wszystkich s dziów, mo e uchyla i zmienia ich decyzje
w czasie zawodów, o ile decyzje te s sprzeczne z przepisami.
2.
dzia g ówny powo uje kolegium s dziów, o którym mowa w §64 pkt 1 i
przewodniczy jego obradom.
3.
dzia g ówny:
1) sprawdza przed rozpocz ciem zawodów przygotowanie strzelnicy i uznaje jej
gotowo do przeprowadzenia zawodów,
2) rozdziela funkcje poszczególnym s dziom,
3) przeprowadza przed rozpocz ciem strzela odpraw z zawodnikami, w której
przypomina w szczególno ci: o zasadach bezpiecze stwa, prawid ach strzela ,
oraz informuje o wybranej konkurencji do rozgrywki bara owej i o jej
warunkach,
4) po zako czeniu zawodów og asza wyniki.
4. Funkcje s dziów mog sprawowa osoby posiadaj ce przeszkolenie i uprawnienia do
dziowania na zawodach Polskiego Zwi zku owieckiego.
5.
dzia prowadz cy na osi, kr gu, przelotach oraz zaj cu og asza wynik strza u
zawodnika g osem lub gestem r ki.
6. Na decyzj s dziego stanowiskowego zawodnik lub kierownik zespo u zawodników
mo e z
protest do s dziego g ównego. Protest ten powinien by z ony i
rozpatrzony bezzw ocznie.

7.

dzia stanowiskowy obowi zany jest bezzw ocznie informowa s dziego g ównego
o z onych protestach, a tak e o wszelkich zaistnia ych problemach, w tym
technicznych. Protest, a tak e decyzja s dziego g ównego musz by odnotowane
przez s dziego stanowiskowego na metryce.
8. Decyzje s dziego g ównego podczas zawodów s niepodwa alne.
9. Na decyzj s dziego g ównego zawodnik lub kierownik zespo u zawodników mo e w
ci gu tygodnia od dnia zako czenia zawodów z
za alenie do organizatora
zawodów. Za alenie powinno by rozpatrzone w ci gu miesi ca od chwili otrzymania
go przez organizatora.

