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                  Zarząd KŁ „Daniel” w Kętrzynie informuje że w dniu 11.07.2020 o godz. 9 00 na strzelnicy 

myśliwskiej w Giżycku odbędzie się przegląd i przystrzelanie broni połączone z turniejem strzeleckim „O 

Puchar Prezesa Koła”. Nagroda główna jest pucharem przechodnim i stanie się własnością myśliwego, który po 

raz trzeci w kolejnych latach go zdobędzie. 

                   Do klasyfikacji zaliczane będzie strzelanie sprawdzające z broni kulowej (trzy strzały na 100 m do 

makiety rogacza lub lisa), dzik 5 przebiegów w lewo i pięć w prawo. Amunicję do tego strzelania zakupią 

myśliwi za własne środki, oraz strzelanie śrutowe okrojone do zająca (6 przebiegów 3 w lewo, 3 w prawo) i 

kręgu (10 rzutków) wg poniższego schematu. 

Kolejność  
strzałów 

Stanowisko 
Rzutek z wyrzutni 

Uwagi 
wysokiej niskiej 

1 I X   Pojedynczy 

2+3 II X X Dublet 

4 III   X Pojedynczy 

5 IV X   Pojedynczy 

6 IV   X Pojedynczy 

7 V X   Pojedynczy 

8+9 VI X X Dublet 

10 VII   X Pojedyncze 

                     Klasyfikacja  

Ocena trafień śrutowych. Za każdy trafiony cel zdobywa się pięć punktów.  Przy strzelaniu 

dubletów po pięć punktów za trafiony rzutek.  

 Ocena trafień kulowych. Ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych 

trafionych pierścieni. Kolejności zajętych miejsc ustala się według ilości uzyskanych punktów. W 

przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o zajętym 

miejscu decyduje kolejno lepszy wynik w strzelaniu śrutem.  

            Do dnia 08.07.2020, ze względu na oszacowanie ilości posiłków, proszę do skarbnika koła 

zgłaszać uczestnictwo w przystrzelaniu broni (myśliwy + ilość osób towarzyszących).  Tel. 

664426166. 

Zasady bezpieczeństwa 



                         Na strzelnicach obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 

maja 1999 r., a w szczególności z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 

marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 

1995 r. (z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i 

leśnictwa z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz 

obowiązku znakowania. 

    W szczególności należy przestrzegać następujących zasad: 

• broń na strzelnicy nosi się nie załadowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi zamkami. Podczas 

strzelania nie można zakładać pasów na broń,  

• ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku 

strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków, z chwilą rozpoczęcia strzelania we 

właściwej kolejności,  

• broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem,  

• przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych. Napięcie 

przyspiesznika może nastąpić tylko po złożeniu się z lufami zwróconymi w kierunku celu,  

• nie wolno obracać się na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie zamków i 

całkowite rozładowanie broni,  

• po zakończeniu strzelania na danej osi zawodnik okazuje sędziemu rozładowaną broń i z otwartymi 

zamkami opuszcza stanowisko strzeleckie,  

• strzelający powinien bezwzględnie przerwać strzelanie jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie 

lub zwierzęta, albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania.  

             Uczestnik strzelania jest odpowiedzialny za stan techniczny broni zapewniający bezpieczeństwo 
jej obsługi i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego czy strzela z broni własnej, czy z 
broni użyczonej.                                                                                                    

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                             Z up. Prezesa Koła 


