
Regulamin Turnieju Strzeleckiego o 
laur Adama Loreta 
 
Plaskosz, 26 czerwca 2015 (piątek) 
1. Turniej strzelecki odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 na strzelnicy myśliwskiej im. Jana 
Wendy, należącej do Nadleśnictwa Tuchola- Plaskosz koło Tucholi. 
2. Otwarcie zawodów nastąpi w piątek, 26 czerwca 2015 o godzinie 16:00 - początek 
strzelań godz. 16:30 
3. Celem zawodów jest: 
- upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego 
- wyłonienie najlepszych strzelców z pośród absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi 
- integracja Myśliwych i miłośników strzelectwa 
4. Udział w Turnieju biorą wyłącznie absolwenci Technikum leśnego w Tucholi. O przyjęciu 
zawodników będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Liczba zawodników startujących w 
Turnieju jest ograniczona do 30 osób. 
5. Zawodnicy startujący w Turnieju zobowiązani są posiadać ze sobą ważne pozwolenie na 
broń. 
6. Turniej obejmować będzie rywalizację na 3 konkurencjach śrutowych  
7. Konkurencje: 
- oś myśliwska - 10 dubletów ze stanowisk  
- krąg myśliwski – 7 dubletów ze stanowisk 
- bażant 2 serie dubletów ze stanowisk 
9. Do strzelań wolno używać wyłącznie myśliwskiej broni palnej i amunicji określonej w § 13, 
15, 16 Prawideł strzelań myśliwskich 
10. Każdy uczestnik Turnieju ma obowiązek zapoznać się i podporządkować  regulaminowi 
strzelnicy, który jest wywieszonym na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie 
strzelnicy. 
11. Ocena strzelań: 
- za każde trafienie rzutka - 5 pkt 
12. Każdy zawodnik może uzyskać max 230 punktów 
13. Klasyfikacja będzie prowadzona wyłącznie indywidualnie. 
14. Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji ustala się według ilości uzyskanych punktów. 
15. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez 2 lub więcej osób o zajętym miejscu 
decyduje kolejno: 
- lepszy wynik na kręgu 
- lepszy wynik na osi myśliwskiej 
16. Od miejsca 4 nastąpi kwalifikacja „ex quo”. 
17. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez 2 lub więcej zawodników w 
klasyfikacji indywidualnej o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka (baraż) przez strzelenie 
7 dubletów na kręgu myśliwskim 
18. Nagrody: 
Klasyfikacja indywidualna: dla najlepszych zawodników dyplomy i nagrody  
19. Ogłoszenie wyników nastąpi 26.06.2015 na strzelnicy w Plaskoszu, natomiast wręczenie 
nagród i dekoracja zawodników nastąpi 27.06.2015 podczas uroczystych obchodów 50 lecia 
Technikum Leśnego w Tucholi. 
20. Uczestnictwo w Turnieju Strzeleckim o Laur Adama Loreta jest odpłatne i wynosi 70 zł od 
zawodnika. Zgłoszenia przyjmuje Stanisław Śpica telefonicznie 600326975 lub email 
stanislaw.spica@torun.lasy.gov.pl należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ukończenia 
Technikum leśnego, telefon kontaktowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.06.2015. 



21. Opłaty  za uczestnictwo będzie można dokonać bezpośrednio przed zawodami w 
sekretariacie na strzelnicy Nadleśnictwa Tuchola im. Jana Wendy w Plaskoszu w godzinach 
15- 16.  
22. Po zawodach będzie możliwość bezpiecznego przechowania broni uczestników na czas 
Zjazdu Absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi. 


