Regulamin zawodów towarzyszących Pucharowi Delta Optical.
Strzelanie nocne przy użyciu nasadek nokto i termowizyjnych do tarczy dzika.
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Organizator:
1. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy we Włocławku.
2. Firma Delta Optical G. Matosek, H. Matosek sp. j., zwana dalej firmą Delta Optical.
Celem zawodów jest :

1. Sprawdzenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich uczestników.
2. Upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa.
3. Promocja produktów firmy Delta Optical.

III

Uczestnictwo w zawodach :
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz strzelcy sportowi z
aktualną licencją i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC). Udział wymaga wcześniejszego
(najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 roku do godz. 14 : 00) zgłoszenia uczestnictwa w Biurze ZO PZŁ we
Włocławku (tel./fax 54 / 411 17 81 lub email : zo.wloclawek@pzlow.pl) podając następujące dane osobowe :
imię i nazwisko zawodnika, numer legitymacji PZŁ lub numer licencji sportowej. Liczba miejsc jest ograniczona.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do bezpłatnego udziału w zawodach dopuszczonych zostanie
pierwszych trzydziestu chętnych.

IV

Termin, miejsce i program zawodów :
Zawody odbędą się na strzelnicy sportowo – myśliwskiej we Włocławku -Ostrowach (Miasto Włocławek)
– w dniu 29 czerwca (PIĄTEK) 2018 roku, początek zawodów zaplanowano na godz.23.00.
Rejestrowanie chętnych (zgodnie z kolejnością zgłoszeń) od godz.22.00.

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 obiektu.

VI

Każdy uczestnik zawodów oddaje pięć strzałów, z własnej broni z nasadką optoelektroniczną
dostarczoną i zamontowaną na lunecie przez pracowników Delta Optical, do tarczy dzika ustawionej w
odległości 100 m. Nasadki nokto i termowizyjne 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.

VII

Ocena strzelań:

Komisja sędziowska dokona zliczenia punktów uzyskanych przez zawodników wg numeracji pierścieni na
tarczy i wyłoni zwycięzcę zawodów.

VIII

Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

IX

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.

X

Nagrody i wyróżnienia: Zwycięzca zawodów otrzyma w nagrodę stosowny dyplom i lunetę noktowizyjną
Yukon Photon.

Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku
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