
 

 

REGULAMIN LIGI STRZELECKIEJ 

 
 

1. Liga jest trzystopniowa i jest traktowana jako Otwarte Mistrzostwa PZŁ w strzelectwie 

myśliwskim. Etap pierwszy jest eliminacją drużyn do półfinału. Zawody pierwszego 

etapu odbywają się w jednym z okręgów danego Regionu. Do dalszego etapu 

przechodzą cztery  najlepsze zespoły z każdego Regionu. Ilość strzelców startujących 

w pierwszym etapie jest dowolna. Udział drużyny jest obowiązkowy. Do wyniku zespołu 

liczy się osiem najlepszych wyników ze wszystkich startujących z danego okręgu. 

Eliminacje pierwszego etapu odbędą się jednocześnie w  całym kraju 23.05 2020r.  

 

    REGION  I 

SZCZECIN, KOSZALIN, PIŁA, GORZÓW WIELKOPOLSKI, ZIELONA GÓRA,  POZNAŃ, 

LESZNO, KONIN 

 

REGION  II 

GDAŃSK, ELBLĄG, SŁUPSK, OLSZTYN, BYDGOSZCZ, TORUŃ, WŁOCŁAWEK, PŁOCK 

 

REGION  III 

WARSZAWA, CIECHANÓW, BIAŁYSTOK, SUWAŁKI, ŁOMŻA, OSTROŁĘKA, SIEDLCE, 

BIAŁA PODLASKA 

 

REGION  IV 

WROCŁAW, LEGNICA, JELENIA GÓRA, WAŁBRZYCH,  OPOLE, KALISZ,  ŁÓDŹ,  

SKIERNIEWICE 

 

REGION  V  

KATOWICE, CZĘSTOCHOWA, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, SIERADZ,  KRAKÓW, 

TARNÓW, NOWY SĄCZ, BIELSKO-BIAŁA 

 

REGION  VI 

LUBLIN, RZESZÓW, PRZEMYŚL, ZAMOŚĆ, CHEŁM, KIELCE, RADOM, TARNOBRZEG, 

KROSNO 

 
2. W półfinałach zwanych w dalszym ciągu eliminacjami do Otwartych Mistrzostw PZŁ 

startuje po 12 zespołów, które walczą o udział w Finale Ligi. Każdy zespół składa się z 

8-miu strzelców Okręgu. Do finału wchodzi sześć najlepszych drużyn z każdego 

półfinału. 

 

• Pierwszy półfinał: REGION I, REGION II, REGION III. 

• Drugi półfinał:       REGION IV, REGION V, REGION VI. 

 

3. Na zakończenie rozgrywek ligowych w trzecim etapie odbywają się zawody "Finał Ligi 

Strzeleckiej". W zawodach tych bierze udział 12 drużyn, po sześć  z każdego półfinału. 

 

 



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
 

• Wszystkie zawody ligowe należą do imprez centralnych i odbywają się zgodnie 

z "Prawidłami strzelań myśliwskich na 2020 r". Na eliminacyjnych zawodach ligi 

oraz w finale zawodnicy zdobywają punkty do wawrzynu strzeleckiego. 

 

• Chęć organizacji eliminacji, okręgi zgłaszają na dotychczasowych zasadach, tak 

jak na zawody centralne. Komisja Strzelecka NRŁ wyznaczy organizatorów ligi.  

 

• Drużyna składa się z ośmiu najlepszych zawodników lub zawodniczek 

startujących w eliminacjach  z danego okręgu niezależnie od posiadanej klasy 

strzeleckiej. Jej skład może być zmienny, to znaczy, że na każdych zawodach 

mogą występować inni zawodnicy. Jeśli w drużynie startować będzie mniejsza 

ilość zawodników do wyniku zalicza się ich łączny wynik . 

 

• Reprezentantem okręgu może być jedynie myśliwy opłacający w nim składkę do 

PZŁ. 

 
• W przypadku równej ilości punktów o  miejscu zespołu decydują prawidła 

strzelań PZŁ na dany rok.  

 
• Drużyna która zajmuje I miejsce w zawodach finałowych otrzymuje tytuł 

drużynowego mistrza PZŁ w klasie otwartej, a zajmująca II i  III  miejsce 

odpowiednie tytuły drużynowego wicemistrza. 

 

• Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce otrzymuje tytuł indywidualnego mistrza 

PZŁ w klasie otwartej, a zajmujący II i III miejsce tytuły wicemistrzów. 

 

• Zarząd Główny PZŁ przyznaje corocznie zarządom okręgowym prawo 

organizacji zawodów finałowych . 

 

4. Koszty.  

 

• W pierwszym etapie eliminacjach :                                                                                         

zawodnicy pokrywają koszty uczestnictwa ( wpisowe), koszty amunicji, dojazdu 

i pobytu.   

• W półfinale : 

za udział drużyn koszty amunicji, oraz wpisowego ponoszą okręgi, zawodnicy 

pokrywają koszty dojazdu. 

• W finale : 

za udział drużyn koszty amunicji,  wpisowego , dojazdów i pobytu ponoszą 

okręgi. 

 

 



 

5. Nagrody. 

 

• za pierwsze trzy miejsca w zawodach pierwszego i drugiego etapu dyplomy i 

puchary dla drużyn. Nagrody wg uznania organizatorów.   

• za pierwsze 6 miejsc w finale dla drużyn i zawodników indywidualnych, 

dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. 

 

 
 
Sugeruje się aby zawody eliminacji odbywały się od godziny 10.00 co umożliwi 
dojazd z dalszej części regionu bez konieczności korzystania z noclegów. 

 
 

 


