Regulamin zawodów towarzyszących Pucharowi Delta Optical.
Strzelanie nocne przy użyciu celowników noktowizyjnych do tarczy dzika.

I.

Organizator :
1. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy we Włocławku.
2. Firma „DELTA OPTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.”.

II.

Celem zawodów jest :
1. Sprawdzenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich uczestników.
2. Upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa.
3. Promocja produktów Firmy „DELTA OPTICAL” ich wykorzystania do odstrzału dzików w porze
nocnej.

III.

Uczestnictwo w zawodach :

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Udział
wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w Biurze ZO PZŁ we Włocławku. Zgłoszenie to należy
przesłać pocztą elektroniczną od godz. 24 : 00 w dniu 01 czerwca 2019 roku na adres :
zo.wloclawek@pzlow.pl), podając następujące dane :

 imię i nazwisko zawodnika,
 przynależność do okręgu PZŁ,
 a także model i parametry optyczne lunety używanej podczas zawodów

(np. : Delta Optical Titanium 2,5 – 10 x 56 HD).

Liczba miejsc jest ograniczona do 30 zawodników (wg kolejności zgłoszeń) plus 2 zawodników
rezerwowych (wg decyzji organizatorów).

IV.

Termin, miejsce i program zawodów :

Zawody odbędą się na strzelnicy sportowo – myśliwskiej we Włocławku - Ostrowach (Miasto
Włocławek GPS 52.632939, 19.094517) – w nocy z 12 na 13 lipca (piątek/sobota) 2019 roku, wg
następującego programu :
> godz. 20 : 30 – 21 : 30 rejestracja uczestników,
> godz. 21 : 30 otwarcie zawodów i odprawa uczestników,
> godz. 22 : 00 rozpoczęcie zawodów (strzelań).
V.

Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik ma obowiązek osobiście zapoznać się z
aktualnymi „Prawidłami strzelań myśliwskich” obowiązującymi w Polskim Związku Łowieckim,
„Regulaminem strzelnicy” i niniejszym „Regulaminem zawodów”, oraz zarejestrować swój pobyt w
książce (rejestrze) pobytu osób na strzelnicy u opiekuna strzelnicy.

VI.

Każdy uczestnik zawodów oddaje pięć strzałów do tarczy dzika, z własnej broni z
celownikiem noktowizyjnym zamontowanym na lunecie przez pracowników Delta Optical, do
tarczy dzika ustawionej w odległości 100 m. Noktowizory zapewnia organizator. Do strzelań
podczas zawodów wolno używać wyłącznie broni i amunicji myśliwskiej określone § 12 z
zachowaniem § 13 i amunicji określonej w § 14 Prawideł strzelań myśliwskich.
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VII.

Ocena strzelań:

Komisja sędziowska dokona zliczenia punktów i wyłoni zwycięzcę zawodów. Każdy zawodnik może
uzyskać maksymalnie 50 pkt. co stanowi sumę wartości punktowych trafionych pierścieni w tarczy. W
przypadku, w którym w danej tarczy do której strzelał zawodnik będzie więcej niż 5 przestrzelin,
wówczas zawodnik ten jest dyskwalifikowany.
VIII.

Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników zostanie rozegrany baraż,
na zasadach określonych przez sędziego głównego.

IX.

Nagrody i wyróżnienia :

Zwycięzca zawodów otrzyma w nagrodę lunetę noktowizyjną Yukon Photon RT.
Nagroda ta zostanie wręczona w dniu 13 lipca 2019 roku podczas otwarcia zawodów o
Puchar Firmy DELTA OPTICAL

Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku
Delta Optical Sp.j.
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