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Szanowni Państwo,
miłośnicy i sympatycy muzyki myśliwskiej!

Organizatorzy XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, który odbędzie się w dniach od  
7 do 9 czerwca 2019 roku, serdecznie zapraszają Państwa do Goraju-Zamku, Lubasza i Czarnkowa. Koncerty 
festiwalowe odbędą się także w Wieleniu i Trzciance. Główne wydarzenia festiwalu odbędą się w Goraju
-Zamku na terenie i w obiektach Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski oraz Centrum Promocji Lasów 
Państwowych.

 Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej organizowany jest od 1996 roku, za każdym razem w in-
nym regionie kraju. Po raz trzeci odbędzie się w województwie wielkopolskim (Poznań 1997, Goraj-Zamek 
2007). Przy tym należy dodać, że w Goraju-Zamku będzie to jednocześnie już 25. edycja wielkopolskiego 
konkursu sygnalistów myśliwskich. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć go w  tym roku do formuły ogól-
nopolskiej. Jesteśmy dumni z tego powodu i dołożymy wszelkich starań abyście Państwo byli zadowole-
ni z  pobytu u  nas i  wywieźli stąd jak najlepsze wrażenia, zwłaszcza że jest to rok 95. rocznicy istnienia 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i 96. rocznicy Polskiego Związku Łowieckiego oraz  
74. rocznicy Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Główną częścią festiwalu jest XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”. 
Rywalizować w nim będzie około 50 zespołów sygnalistów myśliwskich z całego kraju o najbardziej pre-
stiżową nagrodę konkursu, czyli o „Róg Wojskiego” ufundowany i wręczany przez Prezesa Naczelnej Rady 
Łowieckiej. Równolegle odbędzie się już XXV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Obydwa kon-
kursy rozegrane zostaną także w kategorii indywidualnej i wyłonią mistrza Polski oraz mistrza Wielkopolski 
w solowej grze na rogu myśliwskim.

Urozmaicenie festiwalu stanowi XX Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej, w  którym oprócz ze-
społów sygnalistów myśliwskich, wystąpią chóry, orkiestry i  inne zespoły muzyczne z programem pieśni 
oraz utworów instrumentalnych o tematyce myśliwskiej w ramach tzw. Salonu Hubertowskiego. Festiwal 
stworzy okazję do inspiracji i poszerzenia repertuaru oraz powstania nowych kompozycji i opracowań mu-
zycznych. W tym konkursie usłyszymy utwory, które zostały specjalnie napisane na tę okazję przez wielko-
polskich kompozytorów, m. in. „Hochberg na łowach” przez Jędrzeja Strawę czy „W hołdzie Władysławowi 
Janta-Połczyńskiemu” skomponowany przez Krzysztofa Kadleca. Wśród utworów prezentowanych przez 
zespoły sygnalistów myśliwskich znajdą się „Artemida na łowach” Kamili Szramy i „Radosny powrót my-
śliwego z kniei” Romana Idzikowskiego. Ponadto na dużych rogach w stroju Es zabrzmi „Polowanie” skom-
ponowane przez Karola Kurpińskiego i opracowane muzycznie przez Krzysztofa Kadleca. Najlepszy zespół 
konkursu muzyki myśliwskiej rywalizować będzie o nagrodę Grand Prix, jaką jest „Muza Wojskiego” ufun-
dowana i wręczana z kolei przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Spośród konkursów muzycz-
nych należy wymienić jeszcze VI Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich, który budzi 
duże zainteresowanie publiczności. Za „Hejnał XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Go-
raj-Zamek 2019” przyjęto utwór skomponowany przez Tadeusza Dybasia i Bartosza Helaka – absolwentów 
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Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Zespoły sygnalistów myśliwskich będą rywalizować o tytuł najlepszego 
wykonawcy hejnału festiwalowego.

Podczas festiwalu odbędzie się także Nadnotecki Przegląd Chórów w ramach 43. Nadnoteckiego Dnia 
Pieśni i Muzyki. Chóry śpiewać będą różne pieśni myśliwskie i leśne, a wspólnie wykonają „Pieśń myśliw-
ską” z opery „Hrabina” Stanisława Moniuszki oraz hymn leśny „Darz Bór! – Hasło Leśników” z muzyką Fran-
ciszka Piaska do słów Stanisława Woszczyńskiego (nadleśniczych z Sarbi i Podanina w okresie międzywo-
jennym) oraz hymn wielkopolskich chórzystów „Leć o pieśni”.

Zaproszenie do Goraju-Zamku kierujemy do wszystkich miłośników muzyki lasu i mamy nadzieję, że na 
festiwalu spotkają się jej sympatycy z  całego kraju. Wierzymy również, że równie licznie wezmą w  nim 
udział soliści i zespoły sygnalistów z województwa wielkopolskiego, z kół łowieckich okręgu pilskiego, po-
znańskiego, kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego oraz nadleśnictw pilskiej i poznańskiej dyrekcji Lasów 
Państwowych.

Program festiwalu przewiduje ponadto msze święte hubertowskie, imprezy towarzyszące, wystawy 
przyrodniczo-łowieckie oraz koncerty zespołów instrumentalno-wokalnych, a także biesiadę myśliwską. 

Festiwal zostanie ponadto rozbudowany o inne wydarzenia główne, takie jak XVII Ogólnopolski Kon-
kurs Wabienia Jeleni (stanowiący eliminacje do mistrzostw Europy), XVII Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich, 
IX Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni, IV Pilski Turniej Łuczniczy, XIV Konkurs plastyczny pt. „Łowiectwo 
w oczach dziecka” i VIII Ogólnopolski Plener Malarski pt. „Malowanie ze św. Hubertem”. 

Szczególnie widowiskowymi punktami programu festiwalu będzie blok koncertowy w piątek wieczo-
rem (od godz. 19.00) oraz w  sobotnie popołudnie ceremonia finałowa (od godz. 17.00) rozpoczynająca 
się mszą św. hubertowską przed zamkiem, następnie parada myśliwska sprzed zamku na boisko szkolne, 
przegląd musztry paradnej zespołów sygnalistów myśliwskich, krótki koncert Reprezentacyjnej Orkiestry 
Lasów Państwowych i ustanowienie Rekordu Polski w graniu na rogach myśliwskich. Całość zakończy galo-
wy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników.

Równolegle z  festiwalem zaplanowano w Goraju-Zamku także regionalne obchody ogólnopolskiego 
Święta Lasu organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w niniejszym informatorze, do-
tyczącymi festiwalu oraz innych przedsięwzięć Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i Klubu Wabiarzy Jeleni 
PZŁ. Bieżące informacje o festiwalu dostępne są także na oficjalnej stronie internetowej festiwalu www.
muzyka.mysliwska.pl

Piła, 8 lutego 2019 roku

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

(-) Damian Szcześniak

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile

(-) Sławomir Jaroszewicz

Dyrektor
Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

(-) Albert Tabaka

Prezes
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

(-) Maciej Strawa
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Zn. spr. Z1-3/19                 Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.

      Szanowni Członkowie i Sympatycy
      Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza XXIV Ogólnopolski Festiwal Mu-
zyki Myśliwskiej, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w Goraju-Zamku, Lubaszu i Czarnko-
wie. Jego organizatorami są Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Gmina Lubasz, Miasto i Gmina 
Wieleń oraz Miasto i Gmina Trzcianka, a także liczne kluby i stowarzyszenia. W ramach festiwalu odbędą się:

 XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – Goraj-Zamek 2019. Kon-
kurs odbędzie się w kategorii solistów – klasy D, C, B, A (7.06.2019 r.) i kategorii zespołów – klasy D, 
C, B, A i G (8.06.2019 r.) według regulaminu konkursowego KSM PZŁ. W konkursie „O Róg Wojskiego” 
mogą wziąć udział tylko soliści zakwalifikowani na konkursach regionalnych w 2018 roku. Natomiast 
udział solistów z województwa wielkopolskiego w tym konkursie jest bez ograniczeń ilościowych.

 XXV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – Goraj-Zamek 2019. Konkurs odbędzie się w ka-
tegorii solistów – klasy D, C, B, A (7.06.2019 r.) i kategorii zespołów – klasy D, C, B, A i G (8.06.2019 r.).  
Przesłuchania zostaną przeprowadzone wspólnie z konkursem ogólnopolskim. W tym roku wyjątko-
wo klasyfikacja ww. konkursu zostanie ograniczona wyłącznie do solistów i zespołów z wojewódz-
twa wielkopolskiego. Dodatkowo odbędzie się XVI Wielkopolski Przegląd Rodzinnych Zespołów 
Sygnalistów Myśliwskich.

 XX Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej – Goraj-Zamek 2019. Konkurs odbędzie się tylko w ka-
tegorii zespołowej w  klasach MB, MD, MEs, MSH (8.06.2019 r.). W  klasie MB wprowadza się dwa 
utwory obowiązkowe, jako pierwszy – „Hochberg na łowach” muzyka Jędrzej Strawa i jako drugi do 
wyboru z trzech, tj. (1) „W hołdzie Władysławowi Janta-Połczyńskiemu” muzyka Krzysztof Kadlec, 
(2) „Artemida na łowach” muzyka Kamila Szrama, (3) „Radosny powrót myśliwego z kniei” muzyka 
Roman Idzikowski (nuty w dwóch opracowaniach muzycznych na stronie internetowej), Natomiast 
w klasie MEs – utworem obowiązkowym jest „Polowanie” muzyka Karol Kurpiński w opracowaniu 
Krzysztofa Kadleca .

 Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXIV OFMM – Goraj-Zamek 2019” skomponowanego przez 
Tadeusza Dybasia i Bartosza Helaka. Konkurs odbędzie się tylko w kategorii zespołowej (8.06.2019 r.).

 VI Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich – Goraj-Zamek 2019 (8.06.2019 r.).
 Nadnotecki Przegląd Chórów (w ramach 43. Nadnoteckiego Dnia Pieśni i Muzyki).
 Inne konkursy, pokazy, turnieje i wystawy o charakterze myśliwskim.
 Koncerty muzyki myśliwskiej i msze św. hubertowskie oraz imprezy towarzyszące.
 Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ (w piątek 7.06.2019 r. o godz. 14.00 

w sali widowiskowej Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju-Zamku 3.  
Zapraszamy do udziału w festiwalu – sygnalistów, zespoły oraz wszystkich sympatyków muzyki my-

śliwskiej z kraju i zagranicy.
Zgłoszenia przyjmują (w terminie nieprzekraczalnym do 15.04.2019 r.) wyłącznie w wersji elektronicz-

nej poprzez stronę internetową www.muzyka.mysliwska.pl oraz informacji udzielają organizatorzy festi-
walu pod adresem:

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w  Pile, 64-920 Piła, ul. Kalina 12, tel./fax +48 67  212 
49 51, e-mail: zo.pila@pzlow.pl www.pila.pzlow.pl oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, tel. kom. +48 
604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl www.muzyka.mysliwska.pl

Załączamy komunikaty KSM PZŁ, kalendarium konkursów, program festiwalu. Wszelkie informacje, 
w tym „Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” i „Regulamin kon-
kursu muzyki myśliwskiej” oraz wykaz solistów zakwalifikowanych na konkurs ogólnopolski w Goraju-Zam-
ku dostępne są także na naszej stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl  

Po zgłoszeniu udziału w festiwalu, jako potwierdzenie jego przyjęcia, przesłane zostanie zaproszenie.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

          Sekretarz Klubu                          Prezes Klubu
     (-) Karol Grzywacz     (-) Maciej Strawa
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XXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI MYŚLIWSKIEJ 
GORAJ-ZAMEK 2019

XXV Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej 

Program festiwalu – wersja 4c (5.04.2019)

Niedziela 2.06.2019 r.

18.00–19.00 – Msza św. Hubertowska (Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, 
  ul. Żeromskiego 39)
19.00-20.00 – Koncert muzyki myśliwskiej (Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, 
  ul. Żeromskiego 39)

Czwartek 6.06.2019 r. 

do 20.00  – przyjazd i zakwaterowanie uczestników (miejsce zakwaterowania)
20.00–21.00 – kolacja (Ośrodek Portus w Lubaszu, ul. Przystań 2 i internat ZSL w Goraju)
21.00–22.00 – odprawa techniczna jurorów i członków komitetu organizacyjnego
    (Ośrodek Portus w Lubaszu, ul. Przystań 2)

Piątek 7.06.2019 r. 

   7.00–8.15  – śniadanie (hala namiotowa przy Centrum Promocji LP Goraj-Zamek i internat ZSL
  w Goraju)
  8.30–9.00 – Otwarcie I dnia XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej 
  (scena na boisku szkolnym)
 9.30–10.00 – Wykład audytoryjny nt. wybranych problemów gospodarki łowieckiej w Polsce
  (sala czytelni w zamku – I piętro)
 9.30–13.00 – XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
 – XXV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
   kategoria solowa – klasa D i C (sala czytelni w zamku – I piętro od godz. 10.00)
   kategoria solowa – klasa B  (sala sportowa Centrum Promocji Lasów Państwowych)
   kategoria solowa – klasa A (duża sala konferencyjna Centrum Promocji Lasów 
      Państwowych)
11.00–14.00 – Regionalne obchody Święta Lasu i 95-lecia Lasów Państwowych (RDLP w Pile)  
    (scena na boisku szkolnym)
12.00–14.00 – obiad (hala namiotowa przy CPLP Goraj-Zamek i internat ZSL w Goraju  
  oraz namiot na parkingu pomiędzy zamkiem a masztalernią)
14.00–17.00 – Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
  (duża sala konferencyjna Centrum Promocji Lasów Państwowych)
14.00–17.00 – Walne zebranie członków Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ 
  (mała sala konferencyjna Centrum Promocji Lasów Państwowych)
16.00–18.00 – Mistrzostwa Polski Sygnalistów Myśliwskich w Biegach na Orientację 
  (teren wokół zamku)
16.00–17.00 – Koncert zespołu muzycznego Lake N’ River z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju
  (scena przed zamkiem)
17.30–18.45 – kolacja (hala namiotowa przy CPLP Goraj-Zamek i internat ZSL w Goraju)
19.00–19.15 – XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
  kategoria solowa - klasa A - dogrywka 5 najlepszych solistów
  (scena na boisku szkolnym lub sala sportowa CPLP)
19.15–21.00 – Galowy koncert muzyki myśliwskiej 
  (scena na boisku szkolnym lub sala sportowa CPLP)
21.00–21.30  – Koncert przestrzenny zespołów sygnalistów myśliwskich z całej Polski 
  (boisko szkolne)
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Sobota 8.06.2019 r.

   7.00–8.15 – śniadanie (hala namiotowa przy CPLP Goraj-Zamek i internat ZSL w Goraju)
  8.30–9.00 – Otwarcie II dnia XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej 
  (scena na boisku szkolnym)
  9.15–9.45 – Wernisaż wystawy poplenerowej VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
  pt. „Malowanie ze św. Hubertem” (hall CPLP Goraj-Zamek)
 9.30-15.30 – IV Pilski Turniej Łuczniczy (boisko leśne i teren wokół zamku)
 9.30-15.30 – IX Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni (teren przed zamkiem)
 9.30-11.00 – XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” 
 – XXV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
   kategoria zespołowa – klasa D, C i B (duża sala konferencyjna Centrum Promocji LP)
   kategoria zespołowa – klasa A i G oraz przegląd zespołów rodzinnych 
      (scena na boisku szkolnym)
 9.30-13.00 – XVII Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni (scena przed zamkiem)
10.00-10.30 – Wykład audytoryjny pt. W hołdzie Władysławowi Janta-Połczyńskiemu 
   twórcy wielkopolskiego łowiectwa (sala czytelni w zamku – I piętro)
11.30-12.00 – Podsumowanie XIV Konkursu plastycznego „Łowiectwo w oczach dziecka”
  (duża sala konferencyjna Centrum Promocji LP)
11.00-15.30 – XX Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej i Konkurs na najlepsze wykonanie 
  „Hejnału XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Goraj-Zamek 2019”
  kategoria zespołowa – klasa MB, MEs, MD, MSH (scena na boisku szkolnym)
12.00-14.00 – obiad (hala namiotowa przy CPLP Goraj-Zamek i internat ZSL w Goraju
  oraz namiot na parkingu pomiędzy zamkiem a masztalernią)
13.00-16.00 – Nadnotecki Przegląd Chórów w ramach 43. Nadnoteckiego Dnia Pieśni i Muzyki 
  (scena przed zamkiem)
15.30-16.30 – XVII Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich (scena na boisku szkolnym)
17.00-18.00 – Msza Św. Hubertowska (scena przed zamkiem)
18.00-18.15 – Parada myśliwska (spod sceny przed zamkiem na boisko szkolne)
18.15-18.30  – VI Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich
  (na boisku szkolnym)
18.30-18.45  – Koncert orkiestry dętej (na boisku szkolnym)
18.45-19.00 – Ustanowienie Rekordu Polski w graniu na rogach myśliwskich (na boisku szkolnym)
19.00-20.30  – Galowy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników
  (scena na boisku szkolnym)
21.00-24.00 – Biesiada myśliwska (hala namiotowa przy CPLP Goraj-Zamek)

Niedziela 9.06.2019 r.

 8.00-10.00 – śniadanie (Ośrodek Portus w Lubaszu, ul. Przystań 2 i internat ZSL w Goraju)
10.00-12.00  – wykwaterowanie i wyjazd uczestników
11.30-12.30 – Msza św. Hubertowska (Sanktuarium Maryjne w Lubaszu)
12.30-13.00 – Koncert muzyki myśliwskiej (Plac Koronacyjny w Lubaszu)
13.30-14.30 – obiad (Ośrodek Portus w Lubaszu, ul. Przystań 2 i internat ZSL w Goraju)
15.00-17.30 – Spacer po Czarnkowie (wycieczka dla zainteresowanych, zbiórka na Placu Wolności 
  w Czarnkowie)
18.00-19.30 – Koncert muzyki myśliwskiej
  (amfiteatr w Parku Staszica w Czarnkowie)

Niedziela 16.06.2019 r.

15.00-16.00  – Koncert muzyki myśliwskiej - w ramach IV Targów Produktu Lokalnego 
  Miasto i Gmina Wieleń „Z natury najlepsze”
  (teren Hali Sportowo-Widowiskowej i Zespołu Szkół w Wieleniu, ul. Jaryńska 7A
  i ul. Drawska 1)
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Komunikaty nr 4/2019 z dnia 8.02.2019 r. 
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

1. Kalendarium konkursów 
 Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2019 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klu-

bu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) ukaże się w marcowym numerze Łowca Polskiego (3/2019). Ponadto ka-
lendarium zamieszczone jest na portalu internetowym http://www.muzyka.mysliwska.pl  tam też można 
uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Goraju-Zamku. Za-
praszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informa-
cji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium. 

2. Składki członkowskie 
 Dziękujemy członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W 2019 

roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20  zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz 
własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ: 
PKO BP S.A. XV O/W-wa 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466 Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd 
Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35 – z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu wpłacającego 
oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ za 2019 rok – imię i nazwisko 
oraz adres.

3. Członkostwo w KSM PZŁ 
 Zachęcamy kandydatów do składania deklaracji członkowskich do Klubu. Druki „Kart zgłoszenia” indy-

widualnych i zespołowych dostępne są u organizatorów konkursów i na stronie internetowej w dziale 
KSM PZŁ. 

4. Internetowy serwis muzyki myśliwskiej 
 Zachęcamy wszystkich do odwiedzania serwisu internetowego http://www.muzyka.mysliwska.pl oraz 

współuczestnictwa w jego tworzeniu, a także zamieszczania w nim swoich artykułów i aktualności. Za-
interesowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Adamem Migurskim (administratorem naszej 
strony), e-mail: webmaster@mysliwska.pl

5. XI Ogólnopolskie Warsztaty Sygnalistów Myśliwskich Garbicz-Torzym 2019 
 W dniach 4-7 kwietnia 2019 roku w Torzymiu (województwo lubuskie) odbędą się XI Ogólnopolskie 

Warsztaty Sygnalistów Myśliwskich GARBICZ-TORZYM 2019. Organizatorem warsztatów muzycznych 
jest Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Przewidziane są wykłady z zakresu techniki gry, a więc popraw-
nego oddychania, zadęcia, frazowania i  innych elementów muzycznego wykonawstwa. Dla chętnych 
przewidziane są zajęcia indywidualne, korygujące wszelkie błędy aparatu wykonawczego. Podczas 
warsztatów odbywać się będą również próby zespołów w zakresie bieżącego repertuaru oraz nauka 
nowych kompozycji, w tym utworów obowiązkowych na ogólnopolskim konkursie muzyki myśliwskiej. 
Prosimy również o  propozycje dotyczące programu spotkania. Całkowity koszt od osoby (od kolacji 
4.04.2019 do obiadu 7.04.2019 – trzy pełne doby) zostanie podany telefonicznie osobom zaintere-
sowanym przez bezpośredniego organizatora warsztatów. Prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach 
do 22.03.2019 roku na adres mailowy: robertolejarz@o2.pl Wpłaty prosimy dokonywać w pierwszym 
dniu warsztatów w administracji hotelu.

 Organizator: Robert Olejarz – tel. 734 144 970.

6. V Ogólnopolski Konkurs Sygnalistek Myśliwskich 
 Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ informuje, że V Ogólnopolski Konkurs Sygnalistek Myśliw-

skich odbędzie się przy okazji XXIII Śląskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia Psz-
czyńskiego”, 24 sierpnia 2019 roku w Pszczynie.

 Konkurs zostanie rozegrany tylko w kategorii indywidualnej w sygnałach myśliwskich z klasy B wyloso-
wanych przed konkursem. Więcej na stronie internetowej konkursu. 

7. Zasady eliminacji solistów 
 Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów 

rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach re-
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gionalnych. Od 2015 roku nastąpiła zmiana zasad kwalifikacji, zamiast limitów z poszczególnych woje-
wództw wprowadzono limit uzyskanych punktów. I tak, w konkursie ogólnopolskim w 2019 roku mają 
prawo wziąć udział soliści: w klasie A , którzy uzyskali minimum 260 pkt. (75 osób), a w klasie B – mi-
nimum 260 pkt. (77 osób) i w klasie C – minimum 255 punktów (56 osób) na konkursach regionalnych 
w  swoich województwach. Uchwała w  sprawie limitów solistów z  poszczególnych regionów oraz lista 
zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej 
oraz u organizatorów konkursu ogólnopolskiego. Wszystkie zgłoszenia w terminie do 15 kwietnia 2019 
r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego 
konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa wielkopolskiego. Bez limitów także 
„13-latkowie” i klasa D.

8. Terminy zgłoszeń 
 Przypominamy o bezwzględnym dostosowaniu się do terminów zgłoszeń uczestnictwa w konkursach 

sygnalistów myśliwskich. Zasadą jest zgłoszenie udziału w konkursie regionalnym na 2 tygodnie przed 
imprezą (jeżeli organizator nie wymaga jeszcze wcześniejszego zgłoszenia) i na 6 tygodni przed kon-
kursem ogólnopolskim (w tym roku do 15 kwietnia).

9. Apel w sprawie konkursów w województwach świętokrzyskim i łódzkim 
 Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zwraca się z apelem do sygnalistów myśliwskich, działaczy 

łowieckich, animatorów kultury oraz środowisk średnich i  akademickich szkół leśnych z  terenu wo-
jewództwa świętokrzyskiego i łódzkiego o podjęcie działań mających na celu zorganizowanie w tych 
województwach konkursów sygnalistów myśliwskich. Świętokrzyskie i Łódzkie są jedynymi wojewódz-
twami w Polsce, w których od lat nie jest zaplanowany konkurs sygnalistów myśliwskich. W związku 
z tym, indywidualni reprezentanci tych województw nie mają możliwości zakwalifikowania się i wzięcia 
udziału w konkursie ogólnopolskim. We wszystkich pozostałych czternastu województwach tego typu 
konkursy odbywają się regularnie, a w niektórych nawet po dwa lub trzy w roku.

10.  Nowe zasady porządkowe 
 Organizator konkursu czy festiwalu wobec uczestników, którzy nie przestrzegają zasad porządkowych 

i za tzw. „niesportowe zachowanie” może zastosować sankcje regulaminowe, tj. wykluczenie solisty lub 
zespołu z udziału w konkursie (patrz pkt. I.9 regulaminu konkursów). 

11. Zmiany w regulaminie konkursów 
 Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w 2017 roku w regulaminie konkursów sygna-

listów myśliwskich. Dotyczą one opisu klas konkursowych – A i G. Aktualna wersja oznaczona jest datą 
26.11.2017.

12.  Planowane zmiany w regulaminie konkursu muzyki myśliwskiej 
 Od 2020 roku obowiązywać będą zmiany w regulaminie konkursu muzyki myśliwskiej polegające na 

dodaniu piątego kryterium pn. trudność utworu. Postanowiono o skatalogowaniu utworów muzyki my-
śliwskiej i określeniu stopnia trudności każdego z nich. Prace nad tym projektem są już bardzo zaawan-
sowane i toczą się pod kierunkiem kol. Artura Kanawki. Zmiany zostaną ogłoszone w końcu 2019 roku.

13.  Ostatni informator festiwalowy – drukowany i rozsyłany 
 W  2019 roku prawdopodobnie ostatni raz drukowany jest „informator festiwalowy” i  rozsyłany do 

wszystkich członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Od 2020 roku ze względów oszczędnościo-
wych „informator” będzie opracowany wyłącznie w wersji elektronicznej oraz zamieszczony do pobra-
nia i wydrukowania na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl 

14.  Apel do wszystkich uczestników konkursów, przeglądów i festiwali sygnalistów myśliwskich 
 Spotkania nasze są bardzo radosnymi wydarzeniami w życiu każdego sygnalisty. Szlachetna rywaliza-

cja między uczestnikami konkursów ma za zadanie podniesienie poziomu grania sygnałów i muzyki 
myśliwskiej, jednak nade wszystko propagowanie szeroko rozumianej kultury łowieckiej.

 Niestety zdarzają się przypadki zachowania, co prawda nielicznej grupy uczestników imprez, nie przy-
noszące nam chwały i tworzące niekorzystną opinię o wszystkich sygnalistach myśliwskich. Koniecz-
ność upominania koleżanek i kolegów o zachowanie ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania, zdarza-
jące się również niezbędne interwencje gospodarzy i  organów ścigania, nie świadczą o  właściwym 



11

pojmowaniu kultury. Jako główną przyczynę tego typu zachowania upatrujemy nadużywanie napojów 
alkoholowych.

 Mając na celu podniesienie poziomu kultury zachowania apelujemy do wszystkich uczestników kon-
kursów, a w szczególności do opiekunów grup młodzieży o baczne zwrócenie uwagi na konieczność 
właściwego zachowania się podczas naszych spotkań, o kulturalne uczestnictwo we wszystkich, prze-
widzianych programem wydarzeniach konkursów i festiwali, o rezygnację z ponadplanowych, głośnych 
i zakłócających porządek publiczny biesiad. 

 Dołóżmy starań, aby pozostawić po sobie w  miejscowościach, gdzie odbywają się nasze spotkania, 
opinię godną propagatorów kultury łowieckiej. Niech spotkania sygnalistów pozostawią dla nas miłe 
wspomnienia z kulturalnych imprez Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.    
 

Zarząd i Komisja Etyki 
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 

Komunikaty nr 5/2019 z dnia 8.02.2019 r. 
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

1.  Elektroniczne zgłoszenia na festiwal 
 Wszystkie zgłoszenia udziału w konkursach festiwalowych oraz rezerwacja pobytu (zakwaterowanie 

i wyżywienie) przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony 
internetowej www.muzyka.mysliwska.pl  

 W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszenio-
wym SOLISTY należy w polu „e-mail” podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie po-
twierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.

 Po przesłaniu formularza otrzymacie Państwo zwrotny e-mail z informacją o całkowitych kosztach oraz 
numer rachunku bankowego komitetu organizacyjnego na który należy przelać wyliczoną kwotę. Jed-
nostkowe koszty noclegów i poszczególnych posiłków oraz biesiady podane są w formularzu zgłosze-
niowym.

 Koszty pobytu, tj. zakwaterowania i wyżywienia, należy przekazać do 15 kwietnia 2019 roku na rachu-
nek bankowy i adres komitetu organizacyjnego. Więcej na stronie www.muzyka.mysliwska.pl 

 Informacji udziela Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Pile, 64-920 Piła, ul. Kalina 12, tel./fax 
67 212 49 51, e-mail: zo.pila@pzlow.pl www.pila.pzlow.pl

2.  Koszty pobytu na festiwalu 
 Całkowity koszt pobytu jednej osoby obejmuje zakwaterowanie w dniach od 6.06.2019 r. do 9.06.2019 r.  

(trzy noclegi) oraz posiłki od kolacji w dniu 6.06.2019 r. do śniadania w dniu 9.06.2019 r. i wynosi 
w standardzie I – 305 zł, w standardzie IIa – 150 zł i w standardzie IIb – 195 zł. Dodatkowo można za-
mówić obiad i kolację w niedzielę 9.06.2019 r. 

 Standard I przeznaczony jest dla studentów, leśników i myśliwych oraz innych uczestników festiwa-
lu (noclegi w  internacie „Edukacji” Lubasz, ośrodku wypoczynkowym „GOK” Lubasz i hotelu „Lidia” 
Czarnków).

 Standard IIa przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów techników leśnych z własnymi śpiworami (nocle-
gi i wyżywienie w internacie ZSL Goraj).

 Standard IIb – dla nauczycieli techników leśnych (noclegi i wyżywienie w internacie ZSL Goraj).

3.  Uwaga: sygnaliści myśliwscy, wabiarze jeleni, łucznicy i inni uczestnicy festiwalu 
 Postanowienia punktu 1 i  2 niniejszego komunikatu odnoszące się do rezerwacji pobytu dotyczą 

wszystkich uczestników festiwalu, w tym sygnalistów myśliwskich, wabiarzy jeleni i łuczników. Nato-
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miast elektroniczne zgłoszenia udziału obowiązują do konkursów sygnalistów myśliwskich i konkur-
su wabienia jeleni, a także „ustanowienia rekordu Polski w graniu na rogach myśliwskich” oraz „mi-
strzostw Polski sygnalistów myśliwskich w biegach na orientację”.

 Łucznicy na turniej zgłaszają się poprzez stronę internetową: https://warmia-archers.pl/zawody/reje-
stracja-do-zawodow/zawody-inne/132-iv-pilski-turniej-luczniczy (tylko 100 pierwszych zgłoszeń).

4. Zgłoszenia papierowe 
 Zgłoszenia tradycyjne (papierowe) dotyczą udziału w Nadnoteckim Przeglądzie Chórów, XVII Pilskim 

Pokazie Psów Ras Myśliwskich, XIV Konkursie plastycznym pt. „Łowiectwo w oczach dziecka”, VIII Ogól-
nopolskim Plenerze Malarskim pt. „Malowanie ze św. Hubertem”.

 Natomiast zgłoszenia udziału w IX Pilskim Konkursie Oceny Poroży Jeleni należy dokonać w dniu kon-
kursu na stanowisku oceny.

5.  Regulaminy konkursów festiwalowych 
 Wszystkie regulaminy konkursów festiwalowych znajdują się na stronie internetowej www.muzyka.

mysliwska.pl Tam też będą zamieszczane na bieżąco komunikaty festiwalowe.

6.  Sygnaliści myśliwscy z województwa wielkopolskiego 
 Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa wielkopolskiego, 

dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach 
myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa wielkopolskiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez 
ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

7.  XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – kat. solowa kl. A
 W 2019 roku konkurs indywidualnej gry na rogu myśliwskim w klasie mistrzowskiej A zostanie roz-

strzygnięty dwustopniowo, podobnie jak w latach 2013 - 2018. Tradycyjnie w pierwszym stopniu kon-
kursu wezmą udział sygnaliści zakwalifikowani zgodnie z rozdz. VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Re-
gionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich”. W drugim stopniu konkursu (tzw. dogrywce) weźmie 
udział pięciu sygnalistów, którzy otrzymali największą liczbę punktów w pierwszym stopniu. Punktacja 
drugiego stopnia konkursu jest ostateczna dla jego uczestników, bez względu na liczbę otrzymanych 
punktów (do ostatecznej klasyfikacji nie bierze się już punktacji z pierwszego stopnia). Może w związku 
z tym np. zdarzyć się, że piąte miejsce będzie miało ostatecznie mniej punktów niż szóste miejsce.

8. XXV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
 Przesłuchania sygnałów myśliwskich odbędą się ramach przesłuchań konkursu ogólnopolskiego. Kla-

syfikacja regionalna potraktowana zostanie jako przesłuchania w ramach konkursu wielkopolskiego, 
a więc dotyczyć będzie wyłącznie sygnalistów myśliwskich z województwa wielkopolskiego. Zgłosze-
nia wyłącznie w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

9.  Msze święte hubertowskie podczas festiwalu 
 W  tym roku zaplanowane są dwie msze święte hubertowskie w  trakcie ogólnopolskiego festiwalu. 

Pierwsza odbędzie się w sobotę o godzinie 17.00 na scenie przed zamkiem w Goraju. Organizatorzy 
proszą o liczny udział w tej mszy świętej odprawianej w intencjach sygnalistów myśliwskich i wszyst-
kich uczestników festiwalu. Apelujemy o aktywny udział i oprawę muzyczną na rogach myśliwskich. 
Bezpośrednio po mszy św. odbędzie się parada myśliwska z udziałem naszych zespołów sygnalistów 
myśliwskich oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz koncert galowy laureatów konkursów. 
Druga msza św. odbędzie się w niedzielę o godzinie 11.30 w Sanktuarium Maryjnym w Lubaszu. Sygna-
liści, którzy mogą pozostać jeszcze na festiwalu proszeni są o udział w tej mszy św. i oprawę na rogach 
myśliwskich.

10.  Koncerty zespołów podczas festiwalu 
 Organizatorzy festiwalu planują udział zespołów w koncertach muzycznych. Poza wspólnym graniem 

podczas ceremonii otwarcia I  i  II dnia festiwalowego oraz ogłoszenia wyników i koncertu laureatów 
konkursów, planuje się także inne występy  zespołów. Pierwszego dnia (7.06.2019) – zespoły będą kon-
certowały na boisku szkolnym w ramach galowego koncertu muzyki myśliwskiej w godzinach 19.15-
21.30. Drugiego dnia (8.06.2019) – po mszy św. hubertowskiej, a przed finałowym koncertem galo-
wym, zaplanowana jest parada myśliwska zespołów sygnalistów i pocztów sztandarowych (oczywiście 
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z graniem marszy myśliwskich) i przegląd musztry paradnej. Szczegóły zostaną podane w maju br. na 
stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl Ponadto zaplanowany jest jeszcze koncert trzeciego 
dnia (9.06.2019) w Czarnkowie o godzinie 18.00. Zespoły, które mogą w nim wziąć udział prosi się 
o wcześniejszy kontakt z organizatorami (kom. 604 897 107).

11.  Konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego 
 W celu popularyzacji Hejnału XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Goraj-Zamek 2019 

(muz. Tadeusz Dybaś i Bartosz Helak) ogłaszamy (wzorem lat poprzednich) dodatkowy konkurs na naj-
lepsze jego wykonanie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty wśród zespołów startujących w XX Ogólnopol-
skim Konkursie Muzyki Myśliwskiej. Zespoły, które zgłoszą udział w tym dodatkowym konkursie będą 
prezentowały hejnał festiwalowy jako czwarty (ostatni) utwór. Dla zwycięzcy konkursu organizatorzy 
przygotowali nagrodę specjalną.

12.  Przegląd musztry paradnej zespołów sygnalistów myśliwskich 
 Przegląd jest nową propozycją aktywnego udziału zespołów sygnalistów myśliwskich w  ogólnopol-

skim festiwalu muzyki myśliwskiej. Po raz pierwszy odbył się w 2014 roku w Człuchowie. Wzięły w nim 
udział cztery zespoły. W 2015 roku w Koszęcinie wystartowały tylko dwa zespoły, w Brodnicy w 2016 
roku – trzy zespoły, w Nowym Sączu w 2017 – trzy zespoły i w Pszczynie w 2018 roku – także trzy ze-
społy. Liczymy, że w tym roku cieszyć się będzie większą popularnością. Zgłoszone zespoły do udziału 
w przeglądzie prezentują, krótki program muzyczny (do 3 minut) wraz dynamiczną musztrą opracowa-
ną na potrzeby pokazu publicznego. Musztra musi zawierać co najmniej: przemarsz, ruszenie i zatrzy-
manie się zespołu, chwyty instrumentów oraz wykonywanie myśliwskiej muzyki marszowej podczas 
przemarszu. Zapraszamy zespoły do udziału w przeglądzie.

13. Ustanowienie rekordu Polski w graniu na rogach myśliwskich
 Ustanowienie rekordu Polski będzie polegało na wspólnym zagraniu na rogach myśliwskich sygnału 

myśliwskiego „Apel na łowy” przez wszystkich sygnalistów myśliwskich, także tych którzy nie uczest-
niczyli w żadnym konkursie. Zachęcamy do zgłoszenia się w tym przedsięwzięciu przez stronę interne-
tową i podpisaniu listy obecności w sobotę 8 czerwca 2019 roku w sekretariacie festiwalu przed zam-
kiem w Goraju. W dniu ustanowienia rekordu będzie można jeszcze dopisać się do listy w godzinach 
8.00-17.00. W 2007 roku rekord wyniósł 403 sygnalistów myśliwskich, dlatego musimy się bardzo 
zmobilizować, aby go pobić.

14.  Przygotowanie muzyczne do festiwalu 
 Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania pod-

czas festiwalu w Goraju-Zamku  następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz Bór, Pożegnanie, 
Marsz św. Huberta, Marsz myśliwski nr 3, Na cześć św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich 
PZŁ, Hejnał Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich Goraj-Zamek (muz. Krzysztof Kadlec), 
Hejnał XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Goraj-Zamek 2019 (muz. Tadeusz Dybaś 
i Bartosz Helak), Hochberg na łowach (muz. Jędrzej Strawa), W hołdzie Władysławowi Janta-Połczyńskie-
mu (muz. Krzysztof Kadlec), Hejnał Lasów Państwowych (muz. Krzysztof Kadlec), Hejnał Leśników Pol-
skich (muz. Krzysztof Kadlec).

15. Biesiada myśliwska 
 Udział w biesiadzie (sobota 8.06.2019 r. od godz. 21.00) tylko za wcześniejszą opłatą i posiadaniem 

specjalnego identyfikatora, który będzie do odbioru w  miejscu zakwaterowania lub w  sekretariacie 
festiwalu. Prosimy w tej sprawie o kontakt z organizatorami.

16. Cisza nocna 
 Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Goraju-Zamku zwracają się z prośbą do wszystkich jego 

uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejsco-
wości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
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Komunikaty nr 6/2019 z dnia 9.04.2019 r. 
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

1. Biuro prasowe.
Biuro prasowe podczas festiwalu – w dniach 7-9 czerwca 2019 roku funkcjonować będzie w internacie 
Zespołu Szkół Leśnych w Goraju (sala biologii na piętrze zamku, wejście od zewnątrz pod arkadami), 
64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5, tel. +48 67 255 26 55, fax +48 67 255 36 55, e-mail: sekretariat@
zsl-goraj.cil.pl www.zslgoraj.pl 

2. Konferencje prasowe.
Konferencje prasowe odbędą się:
• W czwartek, 23.05.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile przy ul. Kalina 12
• W piątek, 7.06.2019 r. o godz. 10.00 w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju (bezpośrednio po 

wykładzie), w sali biologii na parterze zamku
• W sobotę, 8.06.2019 r. o godz. 10.30 w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju (bezpośrednio po 

wykładzie), w sali czytelni na I piętrze zamku

3. Zwiedzanie z przewodnikiem.
• Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy przyrodniczej i historycznej Centrum Promocji Lasów Państwo-

wych odbywać się będzie o pełnych godzinach w piątek 7.06.2019 roku o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 i 18.00, a w sobotę 8.06.2019 roku o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 i 16.00 (zbiórka w hallu masztalerni, przy recepcji na parterze)

• Zwiedzanie ścieżek edukacyjnych Nadleśnictwa Krucz zlokalizowanych w Goraju-Zamku odbywać się 
będzie z przewodnikiem, w piątek 7.06.2019 roku o 10.00 i 14.00 oraz w sobotę 8.06.2019 roku także 
o 10.00 i 14.00 (zbiórka przy sekretariacie festiwalu, przed zamkiem)

4. Spacer w Goraju-Zamku.
Zapraszamy na indywidualny spacer do „Grobu hrabiego” czy zagrody dziczej „Dąbrowa” przy leśniczówce.

5. Wystawy.
Wszystkie wystawy (w masztalerni i w zamku) czynne będą w piątek 7.06.2019 r. w godzinach od 9.00  
do 18.30 oraz w sobotę 8.06.2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.30:
• Wystawa przyrodnicza i historyczna Centrum Promocji Lasów Państwowych (stała - w masztalerni, sala 

na I piętrze CPLP)
• Wystawa poświęcona historii rodziny Hochbergów z Goraju (stała – w zamku, hall na I piętrze internatu 

ZSL)
• Wystawa pt. Róg myśliwski w literaturze, malarstwie i muzyce (czasowa – w masztalerni, sala edukacyj-

na na I piętrze CPLP)
• Wystawa poświęcona Władysławowi Janta-Połczyńskiemu z Redgoszczy (czasowa – w zamku, sala czy-

telni na I piętrze internatu ZSL)
• Wystawa pamiątek Zespołu Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych z Goraju (czasowa – w maszta-

lerni, sala edukacyjna na I piętrze CPLP)
• Wystawa prac XIV konkursu plastycznego pt. „Łowiectwo w oczach dziecka” (czasowa – w masztalerni, 

sala widowiskowa CPLP)
• Wystawa prac VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pt. „Malowanie ze św. Hubertem” (czasowa – 

w masztalerni, hall na parterze CPLP)
• Wystawa prac członków Oddziału Czarnkowsko-Trzcianeckiego Związku Artystów Plastyków (czasowa 

– w masztalerni, hall na parterze CPLP)

6. Wykłady.
• W piątek, 7 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 zapraszamy na wykład prof. dr hab. Henryka Okarmy – Dy-

rektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie nt. wybranych problemów gospodarki łowieckiej, 
który zostanie wygłoszony w sali czytelni zamku na pierwszym piętrze.

• W sobotę, 8 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 zapraszamy na wykład dr inż. Tomasza Sobalaka – Nadleś-
niczego Nadleśnictwa Łopuchówko pt. W hołdzie Władysławowi Janta-Połczyńskiemu – twórcy wielko-
polskiego łowiectwa, który zostanie wygłoszony w sali czytelni zamku na pierwszym piętrze.

7. Biegi na orientację.
Zawody zostaną rozgrane indywidualnie na etapie pt. „Szukamy rogu myśliwskiego” w okolicy gorajskie-
go zamku przy wykorzystaniu mapy wielobarwnej w skali 1:2500. Każdy uczestnik na linii startu zagra 
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wybrany przez siebie sygnał myśliwski, który powtórzy będąc na ostatnim punkcie kontrolnym. Odpo-
wiedzialnym za merytoryczną organizację biegów na orientację jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju. In-
formacji udziela Zygmunt Jeliński – tel. 509 159 954, e-mail: jelinskiz@poczta.onet.pl Termin zgłoszeń: 
elektronicznie do 15.04.2019 r., osobiście do 4.06.2019 r.

8. Zakwaterowanie.
• Internat Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, Goraj-Zamek 1
• Internat Edukacji Lubasz, ul. Chrobrego 33
• Zajazd „Meteor” w Lubaszu, ul. Chrobrego 88
• Hotel „Portus” w Lubaszu, ul. Przystań 2
• Ośrodek Wypoczynkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4
• Hotel „Lidia” w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2A

9. Wyżywienie.
• Gastronomia nr 1 – w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju 
• Gastronomia nr 2 – catering w hali namiotowej przy CPLP Goraj-Zamek
• Gastronomia nr 3 – catering na terenie ZSL w Goraju (pomiędzy zamkiem a masztalernią)
• W miejscach zakwaterowania
• Wszystkie posiłki wydawane są na podstawie bonów, które uczestnicy otrzymają  w recepcjach miejsc 

zakwaterowania lub w sekretariacie festiwalu (przed internatem ZSL w Goraju-Zamku)
• Wszystkie posiłki (w gastronomii nr 1 i 2) wyłącznie za wcześniejszą rezerwacją i opłatą 
• Dla pozostałych osób, które nie zarezerwowały posiłków wcześniej, gastronomia dostępna jest odpłat-

nie tylko na stanowisku nr 3, tj. catering na terenie ZSL w Goraju (pomiędzy zamkiem a masztalernią)

10. Parkingi.
• Parking nr 1 – na terenie ZSL w Goraju i CPLP w Goraju-Zamku (tylko goście VIP i obsługa gastronomicz-

na festiwalu)
• Parking nr 2 – przy budynku szkoły (tylko obsługa festiwalu) 
• Parking nr 3 – wzdłuż drogi dojazdowej do zamku (dziennikarze, wystawcy, obsługa festiwalu)
• Parking nr 4 – parking główny, teren przy zagrodzie dziczej (sygnaliści, wabiarze, łucznicy i inni uczest-

nicy konkursów oraz publiczność) – monitorowany w nocy
• Parking nr 5 – parking dodatkowy, teren przy drodze powiatowej Pianówka-Goraj (publiczność)
• Możliwość parkowania samochodów osobowych wzdłuż drogi powiatowej Pianówka-Goraj – wyłącznie 

na poboczach drogi (publiczność)
• Uwaga: organizatorzy zapewniają transport bezpłatny dla osób starszych i mniej sprawnych (oznako-

wane mikrobusy) na trasie: parking nr 4 (główny) przy zagrodzie dziczej - parking nr 1 przy zamku (tam  
i z powrotem)

11. Mundury i koszulki.
Sygnaliści proszeni są o uczestniczenie we wszystkich oficjalnych punktach programu w mundurach 
galowych. Natomiast koszulki zespołowe można ubrać w czwartek, w piątek tylko w godz. 13.00-19.00, 
w sobotę podczas biesiady myśliwskiej i ewentualnie w niedzielę, podczas powrotu do domu.

12. Wydarzenia festiwalowe w plenerze.
Większość wydarzeń festiwalowych, a zwłaszcza te główne odbędą się w plenerze bez względu na po-
godę. Organizatorzy proszą więc o zabezpieczenie się przed deszczem i słońcem. Zachęcamy do skorzy-
stania z wszystkich punktów programu festiwalu.

13. Zabezpieczenie festiwalu.
Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym podczas festiwalu czuwać będzie straż leśna, agencja 
ochrony, uczniowie i nauczyciele technikum leśnego, policja i straż pożarna oraz ratownicy medyczni. 

14. Życzenia.
Członkowie komitetu organizacyjnego życzą wszystkim uczestnikom festiwalu wielu wrażeń artystycz-
nych i myśliwsko-leśnych oraz szczęśliwej podróży do Goraju-Zamku i z powrotem.

Komitet organizacyjny XXIV OFMM 
i Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
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Zn. spr. Z1-4/19                                                        Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.

    

    Członkowie Klubu Sygnalistów Myśliwskich
    Polskiego Związku Łowieckiego - wszyscy

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ działając zgodnie z punktem IV.8. Regulaminu Klubu zwo-
łuje: Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, które odbędzie się w sali widowiskowej 
Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju-Zamku 3, w piątek 7.06.2019 r. Rozpoczęcie zebrania o godz. 
14.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie walnego zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarzy walnego zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego walnego zebrania i podjęcie uchwały w sprawie proto-

kołu.
6. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej, Komisji Etyki i Kolegium Jurorów Klubu za  okres  

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.

10. Informacja nt. pracy organów Klubu za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.
11. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2020 rok.
12. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu.
13. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków walnego zebrania oraz dyskusja nad projektem.
14. Przyjęcie uchwał walnego zebrania.
15. Wolne głosy.
16. Zakończenie walnego zebrania.

Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

          Sekretarz Klubu                          Prezes Klubu
     (-) Karol Grzywacz     (-) Maciej Strawa

Do wiadomości:
Zarząd Główny PZŁ, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
Zarząd Okręgowy PZŁ w Pile, 64-920 Piła, ul. Kalina 12
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   Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.

     

    Członkowie Klubu Wabiarzy Jeleni
    Polskiego Związku Łowieckiego – wszyscy

Zarząd Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ działając zgodnie z § 20 ust.1 statutu Klubu zwołuje: Walne Zebranie 
Członków Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ, które odbędzie się w małej sali konferencyjnej Centrum Promocji Lasów 
Państwowych w Goraju-Zamku 3, w piątek 7.06.2019 r. Rozpoczęcie zebrania o godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie walnego zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego walnego zebrania i podjęcie uchwały w sprawie proto-

kołu.
6. Sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami. W tym omówienie imprez, konkursów, pokazów, szkoleń dotyczą-

cych wabienia jeleni zorganizowanych w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.

10. Przedstawienie budżetu finansowego klubu na 2019 roku i podjęcie uchwały w prawie budżetu.
11. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2019 rok. 
12. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu.
13. Omówienie przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Wabieniu Jeleni zaplanowanych na 

2020 rok w Goraju.
14. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków walnego zebrania oraz dyskusja nad projektem.
15. Przyjęcie uchwał walnego zebrania.
16. Wolne głosy.
17. Zakończenie walnego zebrania.

Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

     Sekretarz Klubu    Prezes Klubu
  (-) Tomasz Maliński                      (-) Jacek Pszczółka
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  Kalendarium konkursów, przeglądów i festiwali 
  sygnalistów myśliwskich w 2019 roku
  (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów  

  Myśliwskich PZŁ)

 

4–7.04.2019 r.
XI Ogólnopolskie Warsztaty  Sygnalistów Myśliwskich – Garbicz-Torzym 2019
(Robert Olejarz, tel. 734144970, robertolejarz@o2.pl) 

13.04.2019 r. 

XI Małopolski Konkurs Sygnalistyki  Myśliwskiej „O Róg Zbramira” 
Kraków – Niepołomice 2019 EW
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 31–159 Kraków, al. Słowackiego 17a, 
tel. 126305226, zbramir.krakow@gmail.com) 

27–28.04.2019 r.

XXVIII Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej 
im. Rafała Minicha w Przechlewie
(ZO PZŁ, 76–200 Słupsk, ul. Nowowiejska 13, tel./fax 598423032, 
zo.slupsk@pzlow.pl) 

11.05.2019 r. 
XVI Lubuski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – Gorzów Wielkopolski 2019 EW
(ZO PZŁ, 66–400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 20G, tel. 957204720, 
zo.gorzowwlkp@pzlow.pl) 

18.05.2019 r. 
IX Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Koszęcin 2019 (Cietrzewisko 2019)
(Piotr Giemza, tel. 728804653, piotr.giemza@katowice.lasy.gov.pl)

25.05.2019 r.
VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie
(Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 63–322 Gołuchów, ul. Działyńskich 2, 
tel. 627615045, okl@okl.lasy.gov.pl)

25.05.2019 r.
XXIV Opolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – Tułowice 2019 EW
(ZO PZŁ, 45–029 Opole, ul. Malczewskiego 4, tel./fax 774538456, 
zo.opole@pzlow.pl)

25.05.2019 r. 
XIX Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Biłgoraju EW
(Zespół Szkół Leśnych, 23–400 Biłgoraj, ul. Polna 3, tel. 846880797,
sekretariat@zslbilgoraj.pl)

26.05.2019 r.

IX Podkarpacki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
„O Statuetkę Rysia Bieszczadzkiego” Lesko 2019 EW
(Zespół Szkół Leśnych, 38–600 Lesko, Aleja Jana Pawła II 1, tel.134696468, 
konkurs@zsllesko.pl)

1.06.2019 r.

XIX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich 
„O Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego” Barwice 2019 EW 
(Ośrodek Kultury i Turystyki, 78–460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 15,
tel. 943736025, zpsm-b@wp.pl)

1.06.2019 r.
VIII Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza Kruszelnickiego 
– Zbąszynek 2019 (Agnieszka Rybicka, 64–360 Zbąszyń, ul. Klemczaka 7, 
kom. 570384192, zosz@interia.eu)

1.06.2019 r.

XVIII Konkurs Sygnalistów Myśliwskich Sudeckiej Krainy Łowieckiej 
„O Kryształowy Róg” – Świdnica 2019 EW
(ZO PZŁ, 58–305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 158, tel. 748425062, 
zo.walbrzych@pzlow.pl)
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7–9.06.2019 r.

XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej – Goraj-Zamek 2019
XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” 
XX Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
XXV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – Goraj-Zamek 2019 EW
(ZO PZŁ, 64–920 Piła, al. Powstańców Wlkp.190, tel./fax 67 2124951,
zo.pila@pzlow.pl)

29.06.2019 r.

XIX Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „Echo Puszczy Augustowskiej” 
w Augustowie EW
(ZO PZŁ, 16–400 Suwałki, ul. 1 Maja 25, tel./fax 875665724, 516151619, 
zo.suwalki@pzlow.pl)

13.07.2019 r.
XVI Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej – Sierakowice 2019
(Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, 83–340 Sierakowice, ul. Kartuska 27, 
tel. 586816214, gok.sierakowice@gmail.com)

20–21.07.2019 r.
XXXV Festiwal Muzyki Myśliwskiej im. Piotra Grzywacza – Tuchola 2019
XVII Kujawsko-Pomorski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich EW
(Karol Grzywacz, kom. 600820376, karol@halali.pl)

4.08.2019 r.

XVII Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2019 EW
XVI Krajowy Konkurs Zespołów Rodzinnych
(KŁ „Przepiórka” w Radzyminie, Janusz Gocaliński, tel. 602583506, 
mazowieckikonkurs@wp.pl)

9–10.08.2019 r.

XV Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich im. Tomka Napiórkowskiego 
– Spychowo 2019 EW
(Nadleśnictwo Spychowo, 12–150 Spychowo, ul. Mazurska 3, tel. 664720821, 
jasiu25@wp.pl)

24.08.2019 r. 

XXIII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia Pszczyńskiego” 
– Pszczyna 2019 EW
V Ogólnopolski Konkurs Sygnalistek Myśliwskich – Pszczyna 2019
(ZO PZŁ w Katowicach,   41–103 Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 2, tel. 322204275,  
gorywodaadam@gmail.com)

7–8.09.2019 r.
XIX Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego EW
(Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich, 
82–500 Kwidzyn, ul. Kasprowicza 32, kom. 501502032, zbigniew.woj@interia.pl)  

14–15.09.2019 r.

XXI Pomorski Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej im. Kazimierza Żywickiego  
na Zamku w Bytowie
(Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie, 
77–100 Bytów, ul. Zamkowa 2, kom. 725128855, spmiklbytow@wp.pl)

12.10.2019 r.
IV Zielonogórski Przegląd Muzyki Myśliwskiej – Żagań 2019
(Robert Olejarz, 69–200 Sulęcin,  Oś. Żubrów 3B/2;  kom. 734144970, 
robertolejrz@o2.pl)  

12–13.10.2019 r.

XIII Festiwal Sygnalistów Myśliwskich - Brodnica 2019
XI Turniej Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny” 
(Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „FATIMA”, ul. Kasprowicza 13, 
87–300 Brodnica, kom. 600802267, ryszardtaniec@gmail.com)

EW – eliminacje wojewódzkie na konkurs ogólnopolski w 2020 r.    
          
 wersja 2019.2
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Regulamin Ogólnopolskich i Regionalnych 
Konkursów Sygnalistów Myśliwskich

I.  Występy konkursowe 
1. Do konkursu mogą przystąpić tylko wykonawcy, którzy zgłosili swój udział w ustalonym terminie na 

„Karcie zgłoszenia udziału” przesłanej do sekretariatu komitetu organizacyjnego. W przypadku nieter-
minowego zgłoszenia organizator konkursu może odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie.

2. W  konkursie mogą wziąć udział tylko muzycy amatorzy. Za muzyka amatora uważa się sygnalistę 
myśliwskiego, który zawodowo nie jest związany z muzyką i  jej uprawianie nie stanowi jego formy 
utrzymania. Muzykami amatorami są również uczniowie podstawowych i średnich szkół muzycznych, 
z wyłączeniem absolwentów średnich szkół muzycznych w klasach instrumentów dętych blaszanych. 
W występach konkursowych w kategorii zespołowej dopuszcza się możliwość udziału studentów i ab-
solwentów wyższych uczelni muzycznych pod warunkiem, że nie pobierają i nie pobierali nauki gry 
w klasach instrumentów dętych blaszanych.

3. Każdy sygnalista może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej klasie sygnałów 
myśliwskich kategorii solowej. Każdy sygnalista, z wyjątkiem kierownika muzycznego, może w czasie 
konkursu wystąpić tylko jeden raz i  tylko w jednej klasie sygnałów myśliwskich kategorii zespołowej. 

 Sygnalista występujący w kilku zespołach jako kierownik muzyczny pełni tę rolę w każdym z nich.
 Pozostałe występy odbywają się w klasyfikacji pozakonkursowej. 
4. W trakcie występu nie wolno korzystać z nut i nie wolno dyrygować zespołem.
5. Podczas występu należy grać sygnały myśliwskie zgodnie z  obowiązującym zapisem nutowym za-

twierdzonym i ogłoszonym w Polskim Związku Łowieckim (wg zbioru „Sygnały myśliwskie” wydanego 
przez „Łowiec Polski” w 2001 roku, praca zbiorowa pod red. Macieja Strawy – zaakceptowana przez 
Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zatwierdzona uchwałą nr 14 Naczelnej Rady 
Łowieckiej z  dnia 10.04.2001 r.). W  kategorii solistów wykonuje się I  głos Pless. Przy zespołowym 
wykonywaniu sygnałów myśliwskich napisanych wielogłosowo powinny być grane wszystkie głosy. 
Głos zapisany w partyturze utworu może zostać pominięty jedynie w przypadku braku odpowiedniej 
liczby lub rodzaju instrumentów w zespole.

6. Wykonawcy powinni być ubrani w stylu myśliwskim, leśnym, jeździeckim lub historycznym. W zespole 
należy nosić jednolity ubiór. Nakrycie głowy jest obowiązkowe.

7. Prezentacja odbywa się na stojąco w lekkim rozkroku lub w pozycji na baczność. Róg Pless trzyma się 
w prawej ręce, odchylonej od tułowia, czarą głosową skierowaną do góry (w prawo skos). Lewa ręka 
spoczywa na biodrze, palce powinny być zwarte. Róg Par force trzyma się obiema rękami, lewą - poni-
żej zbiegu rurki ustnikowej ze zwojem instrumentu, zaś prawą – w okolicach czary głosowej skierowa-
nej w dół. Dopuszczalne jest odwrotne trzymanie rogów (w drugą stronę). Przykładanie i odkładanie 
rogu do i od ust powinno odbywać się jednocześnie przez wszystkich członków zespołu.

8. Kolejność występu poszczególnych solistów i zespołów ustalana jest losowo przed rozpoczęciem kon-
kursu. 

9. Organizator konkursu może wykluczyć solistę lub zespół z udziału w konkursie ze względów porząd-
kowych i dyscyplinarnych.

II.  Podział na kategorie i klasy
1.  Kategoria solowa (indywidualna):

a.  Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A.
b. Prowadzona jest klasyfikacja: konkursowa ogólna (KO), konkursowa regionalna (KR) i pozakonkur-

sowa (PK); (ew. dodatkowa, np. myśliwych - członków PZŁ, leśników – pracowników Lasów Pań-
stwowych, seniorów – powyżej 50 roku życia).

2.  Kategoria zespołowa:
a.  Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A, G.
b.  Prowadzona jest klasyfikacja konkursowa ogólna (KO), konkursowa regionalna (KR) i pozakonkur-

sowa (PK); (ew. dodatkowa, np. rodzinna).
3.  Opis klas konkursowych.

∙ Klasa D –  dla dzieci w wieku do 12 lat. Kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B 
i rogi Par force in B. Obowiązują dwa sygnały dowolnie wybrane z klasyfikacji konkursowej. Mini-
malna liczebność zespołu wynosi 2 sygnalistów. Dziecko może wystąpić w klasie C, B, A, G za zgodą 
rodziców lub opiekunów. Należy o tym powiadomić w zgłoszeniu. 
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∙ Klasa C –  kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowią-
zuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy C. Minimalna liczebność zespołu wynosi 
2 sygnalistów. 

∙ Klasa B –  kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowią-
zuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy B. Minimalna liczebność zespołu wynosi 
3 sygnalistów.

∙ Klasa A –  kategoria solowa i zespołowa. W kategorii solowej dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par 
force in B. W kategorii zespołowej dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B, przy czym wy-
stępy sygnalistów muszą odbywać się na instrumentach jednorodnych – wyłącznie na rogach Pless 
in B lub wyłącznie na rogach Par force in B. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów 
z klasy A. Minimalna liczebność zespołu wynosi 4 sygnalistów, natomiast w przypadku konkurowa-
nia o „Róg Wojskiego” - 6 sygnalistów.

∙ Klasa G –  tylko kategoria zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B, przy czym 
rogi Pless in B powinny brzmieniowo dominować w stosunku do rogów Par force in B. Obowiązuje 
jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy G. Minimalna liczebność zespołu wynosi 6 sy-
gnalistów (minimum 4 na rogach Pless in B i 2 na rogach Par force in B),  przy czym dopuszcza się 
na konkursach innych niż konkurs „O  Róg Wojskiego” minimalną liczebność zespołu wynoszącą  
4 osoby (minimum 2 na rogach Pless in B i 2 na rogach Par force in B).

Jeżeli w klasie D, C i B w składzie zespołu występują tylko rogi Par force, to grają one wyłącznie głosy 
rogów Pless. 

4. W poszczególnych klasach obowiązują sygnały myśliwskie wg klasyfikacji konkursowej KSM PZŁ. 
W każdej klasie utworzono 5 zestawów konkursowych po 3 sygnały. Jeden z tych zestawów zostaje 
wylosowany przed konkursem. Wylosowany zestaw powinien być prezentowany w odpowiedniej 
kolejności sygnałów. Jury może zmniejszyć ilość wykonywanych sygnałów do dwóch, ale tylko na 
konkursach nie stanowiących eliminacji wojewódzkich.

5. Zespoły, które nie spełniają wymagań regulaminowych, mogą zostać dopuszczone do występu w kla-
syfikacji pozakonkursowej. Goście z Zagranicy biorą udział na tych samych warunkach jak Polacy, jed-
nak na konkursie ogólnopolskim nie mogą zdobyć „Rogu Wojskiego”.

III.  Nagroda Główna
1. Nagroda „Róg Wojskiego” jest główną nagrodą konkursu ogólnopolskiego ufundowaną i  wręczaną 

przez Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.
2. „Róg Wojskiego” jest nagrodą przechodnią dla najlepszego polskiego zespołu. Zespół ten złożony z co 

najmniej 6  sygnalistów wyłaniany jest w  klasyfikacji konkursowej Grand Prix z  klas mistrzowskich 
A lub G na podstawie największej liczby punktów.

IV.  Ocena Jury
1. Organizator konkursu powołuje jury, które ocenia wykonanie sygnałów i utworów muzycznych. W jego 

skład wchodzi 3-5 jurorów, w tym co najmniej trzech jurorów z Kolegium Jurorów KSM PZŁ, nominowa-
nych przez ZG PZŁ. Przewodniczącym jury jest jeden z jurorów nominowanych, który kieruje przebie-
giem występów konkursowych, nadzoruje ich prawidłowość i rozstrzyga kwestie sporne. W sprawach 
spornych przewodniczący może naradzać się z pozostałymi jurorami, ale jego decyzja jest ostateczna.

2. Każdy z jurorów ocenia zaprezentowane sygnały samodzielnie wg następujących kryteriów:
a.  Wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy 0 – 10 pkt. za cały występ,
b.  Zgodność wykonania z zapisem nutowym 0 – 10 pkt. za jeden sygnał,
c.  Technika zadęcia, brzmienie dźwięków 0 – 10 pkt. za jeden sygnał,
d.  Wrażenie muzyczne    0 – 10 pkt. za jeden sygnał.

3. Każdy z jurorów wypełnia arkusz oceny konkursowej, wpisując punkty i zaznaczając błędy wykonaw-
cze na nutach.

4. Jeżeli w jury zasiadają cztery osoby, wówczas najniższe oceny w poszczególnych kryteriach odrzucane 
są w ostatecznej punktacji. Jeżeli w jury zasiada pięć osób, wówczas skrajne oceny, najniższe i najwyż-
sze, w poszczególnych kryteriach odrzucane są w ostatecznej punktacji.

5. W celu uniknięcia miejsc ex aequo, przy tej samej ogólnej liczbie punktów uzyskanych przez uczest-
ników konkursu, wprowadza się zasadę uszeregowania zajętych miejsc na podstawie większej liczby 
punktów, a następnie większej liczby wyższych ocen przyznanych za poszczególne kryteria konkurso-
we w następującej kolejności: 
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a. zgodność wykonania z zapisem nutowym, 
b. technika zadęcia, brzmienie dźwięków, 
c. wrażenie muzyczne, 
d. wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy.

6. Organizator konkursu może przeprowadzić przesłuchania konkursowe dwustopniowo, powiadamia 
wówczas o tym w ogłoszeniu lub komunikacie konkursu. W pierwszym stopniu konkursu biorą udział 
wszyscy uczestnicy zgłoszeni i  zakwalifikowani do konkursu. W  drugim stopniu konkursu (tzw. do-
grywce) bierze udział 5 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w pierwszym stop-
niu. Punktacja drugiego stopnia konkursu jest ostateczna dla jego uczestników, bez względu na liczbę 
otrzymanych punktów w  pierwszym stopniu (do ostatecznej klasyfikacji nie liczy się już punktacji 
z pierwszego stopnia).

V.  Wyróżnienie za udział i osiągnięte wyniki
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i w miarę możliwości odznaki konkursowe:

a. w klasie C i D - brązowe
b. w klasie B - srebrne
c. w klasie A i G - złote

2. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje odznakę konkursową w odpowiednim kolorze na pasek do rogu 
myśliwskiego. 

VI.  Eliminacje
1. Na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” obowiązują eliminacje. Uczest-

nicy konkursu ogólnopolskiego wyłaniani są na konkursach regionalnych. Na terenie każdego woje-
wództwa odbywa się konkurs regionalny, który kwalifikuje uczestników ze swojego województwa na 
konkurs ogólnopolski w następnym roku.

2. Obowiązuje ścisła regionalizacja zależna od miejsca zameldowania na pobyt stały sygnalisty-solisty 
i miejsca siedziby zespołu w dniu konkursu. Uczestnicy z macierzystego województwa klasyfikowani 
są w klasyfikacji konkursowej ogólnej (KO) i konkursowej regionalnej (KR), natomiast uczestnicy spoza 
regionu tylko w klasyfikacji konkursowej ogólnej (KO).

3. Uczestnik zakwalifikowany do konkursu ogólnopolskiego występuje w nim w tej samej klasie co na 
konkursie regionalnym w roku poprzednim.

4. Liczba uczestników zakwalifikowanych na konkursie regionalnym do konkursu ogólnopolskiego jest 
proporcjonalna do liczby sygnalistów myśliwskich w województwie i zależy od liczby członków Klubu 
Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w danym województwie.

5. Zarząd KSM PZŁ co roku przed rozpoczęciem konkursów określi w formie uchwały szczegółowe zasady 
eliminacji i limity uczestników z poszczególnych województw na konkurs ogólnopolski.

6. Ponadto ustala się dodatkowe limity uczestników indywidualnych na Ogólnopolski Konkurs Sygnali-
stów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”:

a. Dotychczasowi indywidualni mistrzowie Polski (laureaci 1. miejsca w klasie A w konkursie ogólnopol-
skim), z ostatnich pięciu lat. 

b. Laureaci 1. miejsca w klasie B i C, na konkursie ogólnopolskim w minionym roku.
c. Sygnaliści w wieku 13 lat, którzy w minionym roku występowali w klasie D.
7. Laureaci 1. miejsca w klasie C i B w kategorii solowej na konkursie ogólnopolskim, w następnych latach 

występują w wyższych klasach konkursowych.
8. Warunkiem zakwalifikowania uczestników z poszczególnych województw na konkurs ogólnopolski jest 

ich udział w konkursie regionalnym w roku poprzednim udokumentowany w „Sprawozdaniu z konkur-
su”. „Sprawozdanie z konkursu” wraz z pełną listą wyników podpisane przez przewodniczącego komi-
tetu organizacyjnego i członków jury, a także bazę danych w wersji elektronicznej ze specjalnego pro-
gramu komputerowego do obsługi konkursów sygnalistów myśliwskich przesyła organizator konkursu 
do sekretariatu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w ciągu miesiąca od czasu odbycia konkursu.

9. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie eliminacji wojewódzkich i  kwalifikowanie uczestników na 
konkurs ogólnopolski jest wojewódzki koordynator sygnalistyki myśliwskiej powołany przez zarząd 
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

10.  Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego 
konkursu „O Róg Wojskiego” może zwiększyć limit uczestników wyłącznie z województwa, w którym 
odbywa się konkurs ogólnopolski.
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SYGNAŁY MYŚLIWSKIE
Zestawy konkursowe Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Zestaw Klasa

„ C ” „ B ” „ A ” i „ G ”

a 6 - 1 - 7 16 - 11 - 17 22 - 21 - 27

b 6 - 2 - 8 16 - 12 - 18 22 - 23 - 28

c 6 - 3 - 9 16 - 13 - 19 22 - 24 - 29

d 6 - 4 - 10 16 - 14 - 20 22 - 25 - 30

e 6 - 5 - 1 16 - 15 - 11 22 - 26 - 21

Klasa „ D ”   – dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa „ C ” 
 a 1. Koniec polowania (6) d 1. Koniec polowania (6)
  2.  Apel na łowy (1)   2. Rozładuj broń (4)
  3.  Stój (7)    3. Królik na rozkładzie (10)
 
 b 1. Koniec polowania (6) e 1. Koniec polowania (6)
  2. Naganka naprzód (2)  2. Zbiórka myśliwych (5)
  3. Całość (8)   3. Apel na łowy (1)
 
 c 1. Koniec polowania (6)
  2. Zakaz strzału w miot (3)
  3. Zając na rozkładzie (9)

Klasa „ B ”
 a 1. Dzik na rozkładzie (16) d 1. Dzik na rozkładzie (16)
  2. Posiłek (11)   2. Jeleń na rozkładzie ( 14)
  3. Sarna na rozkładzie (17)  3. Pióro na rozkładzie (20)
 
 b 1. Dzik na rozkładzie (16) e 1. Dzik na rozkładzie (16)
  2. Król polowania (12)   2. Daniel na rozkładzie (15)
  3. Jenot na rozkładzie (18)  3. Posiłek (11)
 
 c 1. Dzik na rozkładzie (16)  
  2. Wilk lub ryś na rozkładzie (13)
  3. Drapieżnik na rozkładzie (19)

Klasa „ A ” i „ G ”
 a 1. Powitanie (22)  d 1. Powitanie (22)
  2. Pobudka (21)   2. Żubr na rozkładzie (25)
  3. Łoś na rozkładzie (27)  3. Lis na rozkładzie (30)
 
 b 1. Powitanie (22)  e 1. Powitanie (22)
  2. Darz Bór (23)   2. Niedźwiedź na rozkładzie (26)
  3. Muflon na rozkładzie (28)  3. Pobudka (21)
 
 c 1. Powitanie (22)
  2. Pasowanie myśliwskie (24)
  3. Kozica na rozkładzie (29)

wersja z 26.11.2017
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Regulamin Ogólnopolskich i Regionalnych 
Konkursów Muzyki Myśliwskiej

1. Konkurs organizowany jest tylko w kategorii zespołowej z podziałem na cztery klasy: MB, MEs, MD 
i MSH. Minimalna liczba członków zespołów wynosi 3 osoby, z wyjątkiem klas MD i MSH, w których 
dopuszcza się 2 osoby.

2. Obowiązują trzy utwory o tematyce myśliwskiej nie przekraczające łącznie 7 minut. Organizator może 
wydłużyć czas występu i zwiększyć liczbę utworów do pięciu, o czym powiadamia w ogłoszeniu kon-
kursu. W repertuarze nie wolno zamieszczać sygnałów myśliwskich zawartych w zbiorze, o którym 
mowa w punkcie I.5 „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich”. 
Wykonawcy grają lub śpiewają muzykę na żywo, bez użycia jakichkolwiek odtwarzaczy. Organizator 
konkursu może wprowadzić utwór lub utwory obowiązkowe (np. podając nazwę utworu i jego zapis 
nutowy lub tylko rodzaj utworu, taki jak pieśń czy marsz). Powiadamia wówczas o tym w ogłoszeniu 
konkursu. Wolno grać z nut, a w klasie MSH wolno dyrygować.

3. Opis klas konkursowych:
∙ Klasa MB - dozwolone są tylko rogi Pless in B (bezwentylowe) i rogi Par force in B (bezwentylowe).
∙ Klasa MEs - dozwolone są tylko rogi Par force in Es. 
∙ Klasa MD - dozwolone są tylko rogi Par force in D. 
∙ Klasa MSH - Salon hubertowski. Dozwolone jest wykonanie różnych form scenicznych przez: soli-

stów wokalistów i instrumentalistów wraz z osobą akompaniującą; zespoły wokalne, wokalno-in-
trumentalne oraz instrumentalne (w skład których co najmniej połowę instrumentarium stanowią 
instrumenty nie myśliwskie); chóry a capella lub z akompaniamentem. Może być prowadzona kla-
syfikacja dodatkowa, np. chóry. Dopuszcza się występ zespołu złożonego z nie więcej niż 25 % 
muzyków nie amatorów w rozumieniu niniejszego regulaminu bez względu na rodzaj instrumentu 
muzycznego. 

 Myśliwski instrument muzyczny w rozumieniu niniejszego regulaminu to róg myśliwski należący do 
aerofonów ustnikowych. Zbudowany jest z długiej, wąskiej, stożkowatej, zwiniętej w okrąg metalowej 
rury, która u wylotu gwałtownie rozszerza się tworząc czarę głosową (roztrąb). Nie posiada wentyli. 
Występuje w różnych strojach. Dziś używane są najczęściej w stroju B, Es i D. Służy do wykonywania 
sygnałów, fanfar i artystycznej muzyki myśliwskiej. W poszczególnych kategoriach i klasach używa 
się rogów Pless, Par force, a  także rogów wentylowych, które można wykorzystywać tylko w  klasie 
konkursowej MSH.

4. Każdy zespół jest zobowiązany przed konkursem przesłać na adres komitetu organizacyjnego party-
tury utworów konkursowych, tj. obowiązkowego i dowolnych lub dowolnych (w przypadku nie wyzna-
czenia utworu obowiązkowego). Partytury powinny być oprawione i przygotowane w pięciu egzem-
plarzach, po jednym dla każdego z jurorów. W przypadku nie dostarczenia nut w ustalonym terminie 
wykonawca może zostać zdyskwalifikowany.

5. Prezentacje sceniczne w klasie MSH Salonu Hubertowskiego oceniane są wg następujących kryteriów:
a. kultura sceniczna 0 – 10 pkt. za cały występ,
b. dobór repertuaru 0 – 10 pkt. za jeden utwór,
c. walory muzyczne 0 – 10 pkt. za jeden utwór,
d. wrażenie artystyczne 0 – 10 pkt. za jeden utwór.

6. Miejsca w klasie MSH Salonu Hubertowskiego przyznawane są za najlepszą prezentację formy sce-
nicznej na podstawie uzyskanej ogólnej liczby punktów. Jury może również przyznać dodatkowe wy-
różnienia. 

7. Nagroda „Muza Wojskiego” jest główną nagrodą konkursu ogólnopolskiego ufundowaną i wręczaną 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. „Muza Wojskiego” jest nagrodą przechodnią dla 
najlepszego polskiego zespołu muzyki myśliwskiej wyłonionego spośród uczestników wszystkich klas 
konkursowych na podstawie decyzji jury.

8. Pozostałe wymagania według „Regulaminu Ogólnopolskich i  Regionalnych Konkursów Sygnalistów 
Myśliwskich”.
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Regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wabienia Jeleni
Goraj-Zamek 2019

§ 1
Miejsce i czas konkursu

1. XVII Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni odbędzie się 8 czerwca 2019 roku w Polsce, na terenie pil-
skiego okręgu łowieckiego w Zespole Szkół Leśnych w Goraju-Zamku k. Czarnkowa.

§ 2
Zawodnicy

1. W  XVII Ogólnopolskim Konkursie Wabienia Jeleni może wziąć udział każdy zainteresowany uczestnik 
z Polski.

§ 3
Konkurencje zawodów i sposób występów konkursowych

1. Wszyscy zawodnicy będą współzawodniczyć ze sobą w następujących konkurencjach:
a. naśladowanie głosu byka przy chmarze łań, tzw. byka stadnego,
b. naśladowanie głosu młodego byka szukającego łani,

 Po dwóch konkurencjach pozostaje do trzeciej finałowej konkurencji 50% zawodników z największą ilo-
ścią punktów. W rundzie finałowej na scenie  wylosowany będzie jeden spośród trzech głosów, który 
będzie prezentowany przez finalistów:
a. naśladowanie głosu starszego byka szukającego łani,
b. odgłos dwóch byków wyzywających się do walki - podczas prezentacji muszą być słyszane dwa różne 

byki,
c. poryk - głos byka odpoczywającego.

2. W  przypadku zdobycia równej ilości punktów przez zawodników zajmujących trzy pierwsze miejsca, 
o ostatecznej pozycji rozstrzygać będzie konkurencja dogrywki – głos w dogrywce zostanie wylosowany 
na scenie z dwóch głosów pozostałych po losowaniu finałowym.

3. Podczas swojego występu konkursowego zawodnik może używać do wabienia dowolnych instrumentów.
4. Początek i zakończenie swojego występu zawodnik sygnalizuje skinięciem głowy lub uniesieniem swego 

kapelusza w stronę prowadzącego.
5. Każdy zawodnik musi być ubrany w strój myśliwski lub leśny.

§ 4
Kolejność startowa

1. Numery zawodników zostaną rozlosowane podczas odprawy technicznej przed rozpoczęciem konkursu.
2. Przed rozpoczęciem konkursu zawodnicy i sędziowie zostaną przedstawieni publiczności przez prowa-

dzącego konkurs.
3. Sędziowie zajmują swoje miejsca przed losowaniem kolejności startowej zawodników.
4. Kolejność startowa zostanie wylosowana bezpośrednio przed przeprowadzeniem każdej konkurencji.
5. Kolejność zawodników biorących udział w konkurencji dodatkowej (dogrywka) zostanie rozlosowana na 

miejscu przed publicznością.
6. Każdy zawodnik jest anonimowy dla komisji sędziowskiej, a wywoływanie go do konkurencji przez pro-

wadzącego konkurs odbywać się będzie poprzez prezentację wizualną numeru startowego zawodnika 
(bez ogłaszania werbalnego numeru startowego czy imienia i nazwiska zawodnika).

§ 5
Ocena występów konkursowych

1. Występy zawodników podczas konkursu ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatorów kon-
kursu. 

2. Komisja sędziowska składa się z 5-7 osób, w tym przewodniczącego, którego wyznacza organizator kon-
kursu.

3. Każdy sędzia ocenia występy zawodników w sposób jawny poprzez podniesienie tabliczki z ilością przy-
znanych punktów w skali od 1 do 6. Ilość punktów 1 oznacza najniższą ocenę, a ilość punktów 6 oznacza 
najwyższą ocenę.
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4.  Jeżeli w komisji zasiada 5 sędziów wówczas liczone są wszystkie noty sędziowskie, jeżeli będzie 6 sę-
dziów wówczas najniższe punkty w poszczególnych głosach odrzucane są w ostatecznej punktacji. Jeżeli 
w komisji zasiada 7 sędziów, wówczas skrajne oceny, najniższe i najwyższe, w poszczególnych głosach 
odrzucane są w ostatecznej punktacji.

5. Punkty wystawione przez poszczególnych sędziów, po ewentualnym odrzuceniu,  zostają sumowane.
6. O ostatecznym miejscu zawodnika decyduje suma uzyskanych punktów od wszystkich sędziów z wszyst-

kich obowiązkowych konkurencji konkursowych.
7. Za działalność komisji sędziowskiej, jak i podsumowanie wyników konkursu odpowiada sekretariat kon-

kursu powołany przez organizatora konkursu. Podczas trwania konkursu członkom komisji sędziowskiej 
zabrania się wszelkiego kontaktu pomiędzy sobą oraz z otoczeniem.

8. Zabrania się komukolwiek ingerować w przebieg konkursu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania tytułów i nagród specjalnych.

§ 6
Protesty

1. Składanie protestu przeciw decyzji komisji sędziowskiej jest niedopuszczalne.
2. Złożenie protestu jest możliwe tylko przeciw naruszeniu regulaminu konkursu. Uprawnionym do złożenia 

protestu jest wyłącznie zawodnik startujący w konkursie.
3. O wyniku złożonego protestu decyduje komisja protestów, składająca się z organizatorów konkursu.
4. Protest można złożyć tylko w formie pisemnej po zakończeniu zawodów, w czasie 30 minut od zakończe-

nia występu ostatniego zawodnika.
5. Komisja protestów jest zobowiązana do rozstrzygnięcia wniesionego protestu w ciągu 60 minut od za-

kończeniu zawodów.

§ 7
Organizacja mistrzostw

1. W konkursie mogą wziąć udział zawodnicy odpowiadający warunkom § 2 niniejszego regulaminu.
2. Zawodnik składający zgłoszenie udziału w  konkursie zobowiązuje się do  przestrzegania niniejszego 

regulaminu.
3. Zawodnik uczestniczący w konkursie, zgłasza się za pośrednictwem poprawnie wypełnionej karty zgło-

szenia najpóźniej do 15.04.2019 roku na poniższy adres: 
 Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Pile, 64-920 Piła, ul. Kalina 12, tel./fax 67 212 49 51, 

e-mail: pila.zo@pzlow.pl www.pila.pzlow.pl 
 lub za pośrednictwem strony internetowej www.muzyka.mysliwska.pl poprzez wypełnienie elektro-

nicznego formularza zgłoszeniowego.
4. Osobą odpowiedzialną ze strony organizatorów za koordynację konkursu jest: Jacek Pszczółka – tel. 

kom. +48 606 895 517.
5. Rejestracja zawodników odbywać się będzie 8.06.2019 roku w godzinach 8.00-8.30 w sekretariacie 

zawodów (przed zamkiem w Zespole Szkół Leśnych w Goraju).
6. Odprawa techniczna organizatorów konkursu, sędziów i  zawodników odbędzie się przed zamkiem 

w dniu konkursu w godzinach 9.15-10.00.
7. Oficjalny trening zawodników odbędzie się na scenie w dniu konkursu w godzinach 9.15-10.00. 
8. Każdy uczestnik zawodów może filmować, fotografować i nagrywać dźwięk z przebiegu konkursu.
9. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w konkursie otrzymują pamiątkowe dyplomy. Ponadto czołowe loka-

ty będą premiowane nagrodami.
10. Zawodnicy nie mają prawa do finansowej lub innej gratyfikacji z tytułu uczestnictwa w konkursie. 

§ 8
Okres ważności regulaminu

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 01.01.2019 r.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w okresie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wabieniu Jeleni Goraj

-Zamek 2019.
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Regulamin XVII Pilskiego Pokazu Psów Ras Myśliwskich
Goraj-Zamek 2019

I. Informacje ogólne 
1. Pokaz psów ras myśliwskich, zwana dalej pokazem, organizowany jest przez Zarząd Okręgowy Polskie-

go Związku Łowieckiego w Pile.
2. Pokaz jest formą promocji łowiectwa.
3. Pokaz ma charakter niekomercyjny i udział w nim jest bezpłatny.
4. Do pokazu mogą zostać zgłoszone psy z terenu całego kraju.
5. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie pokazu  

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego odwołania. 

II. Zgłaszanie psów na pokaz 
1.  Osobą zgłaszającą psa na pokaz jest jego właściciel.
2.  Psa zgłasza osoba pełnoletnia, jednak wystawiać może osoba niepełnoletnia pod nadzorem pełnolet- 

niej.
3.  Do zgłoszenia psa służy specjalny formularz dostępny na stronach internetowych www.pila.pzlow.pl  

 oraz muzyka mysliwska.pl 
4.  Na pokaz można zgłaszać jedynie psy ras myśliwskich. 
5.  Na pokaz można zgłaszać psy zrównoważone, nie przejawiające agresji wobec ludzi i innych zwierząt.
6.  Warunkiem udziału jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” stanowiącej załącznik nr 1 oraz „Klauzuli   

 informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” (RODO) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejsze- 
 go regulaminu i przesłanie jej listownie lub dostarczenie osobiście do dnia 31.05.2019 r. na adres 
 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, ul. Kalina 12, 64-920 Piła,

   e-mail: zo.pila@pzlow.pl
7.  W  przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną zgłaszający zobowiązany jest przesłać zeskanowany  

 dokument lub dokument wypełniony bez podpisu, który to podpis będzie można uzupełnić w dniu  
 pokazu. 

8.  Zgłoszenia psa na pokaz wymaga również podpisania oświadczenia o akceptacji warunków niniejsze- 
 go regulaminu. 

III. Warunki weterynaryjne i dopuszczenie psa do pokazu
1. Pies musi być zdrowy, zadbany, odpchlony i odrobaczony; 
2. Psy chore, suki w okresie cieczki, laktacji i ze szczeniętami nie zostaną dopuszczone do udziału w po-

kazie. 
3. W dniu 8.06.2019 roku na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju podczas odbioru numeru startowe-

go obowiązuje okazanie książeczki zdrowia psa lub stosownych świadectw z aktualnymi szczepienia-
mi przeciwko wściekliźnie - jest to warunek przyjęcia psa do pokazu.

4. Do pokazu nie zostaną dopuszczone psy przejawiające agresję, nadmierną pobudliwość, czy psy oka-
zujące nadmierną lękliwość. 

5. Pies przez cały czas trwania pokazu powinien być prowadzony na smyczy. 

IV. Zasady oceniania psów na pokazie
1. Psy zakwalifikowane do pokazu oceniane są w jednej grupie wiekowej. 
2. Wśród uczestnikom przyznany zostanie jedna nagroda dla najpiękniejszego psa pokazu. 
3. Wszyscy uczestnicy pokazu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
4. Ocenie sędziego podlega m.in: 
  a) wygląd i kondycja fizyczna i psychiczna psa, 
  b) charakter psa, kontakt z właścicielem/wystawiającym,
  c) temperament i zrównoważenie – zachowanie wobec ludzi i innych zwierząt. 
5. Sędzia ocenia psy na podstawie: 
  a) oceny psa w statyce, 
  b) oceny psa w ruchu.
6. Właściciel psa może zaprezentować również umiejętności swojego psa.
7. Ocena sędziego jest niepodważalna i jak każda ocena w tego typu pokazach jest oceną subiektywną. 
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V. Porządek i bezpieczeństwo 
1. Właściciel/wystawca psa odpowiedzialny jest za zachowanie psa na pokazie. 
2. Właściciel/wystawca psa zobowiązany jest w trakcie trwania pokazu, a także po jego zakończeniu do 

zachowania porządku i  czystości w  tym sprzątanie po swoim psie na terenie Zespołu Szkół Leśnych 
w Goraju.

Regulamin Nadnoteckiego Przeglądu Chórów 
z repertuarem pieśni myśliwskiej i leśnej 
z okazji XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
i 43 Nadnoteckiego Dnia Pieśni i Muzyki
Goraj-Zamek, 8 czerwca 2019 r.

Organizator:
Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Pile oraz Polski Związek Chórów i  Orkiestr – Zarząd 

Oddziału Nadnoteckiego we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w  Pile wraz z  Nad-
leśnictwami, Zespołem Szkół Leśnych w Goraju, Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Powiatem 
Czarnkowsko-Trzcianeckim, Miastem Czarnków, Gminą Czarnków, Gminą Lubasz, Miastem i Gminą Trzcianka 
oraz Miastem i Gminą Wieleń.

Termin i miejsce realizacji festiwalu:
8.06.2019 r. (sobota), rozpoczęcie o godz. 13.00, Goraj-Zamek (Zespół Szkół Leśnych w Goraju).

Cel główny:
Prezentacja pieśni myśliwskiej i leśnej jako dorobku polskiej kultury narodowej.

Cele szczegółowe:
∙ Promocja i integracja lokalnych chórów,
∙ Prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych amatorskich zespołów chóralnych,
∙ Doskonalenie poziomu wykonawczego chórów, 
∙ Upowszechnianie śpiewu chóralnego jako elementu lokalnej kultury i tożsamości,
∙ Zachęcenie mieszkańców okręgu nadnoteckiego i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego do podtrzy-

mywania tradycji chóralnych w północnej Wielkopolsce.

Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą uczestniczyć wyłącznie amatorskie chóry a cappella lub z akompaniamentem - 

dziecięce, młodzieżowe, dorosłych i seniorów.
2. Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego chóru.
3. W przeglądzie mogą uczestniczyć zarówno chóry z oddziału nadnoteckiego PZChiO, jak również 

wszystkie chóry powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.  
4. Czas występu podczas przeglądu nie powinien przekraczać 15 minut (z wejściem i zejściem). 
5. Prezentowany repertuar powinien zawierać trzy zróżnicowane stylistycznie utwory chóralne dające 

możliwość wielostronnej prezentacji zespołu. 
6. Repertuar powinien obejmować wyłącznie utwory o tematyce myśliwskiej i leśnej.
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Regulamin IX Pilskiego Konkursu Oceny Poroży Jeleni
Goraj-Zamek 2019

1. Celem konkursu jest wykształcenie umiejętności prawidłowej oceny wieńców jeleni pod kątem właści-
wego zastosowania kryteriów odstrzału jeleni – byków.

2. Konkurs polega na ocenie wieńców jeleni pod kątem opisu poroża wg ilości odnóg, regularności koron 
oraz jego masy.

3. Organizatorem konkursu jest Przelewickie Bractwo Świętego Huberta.
4. Zawodnicy oceniają poroża w warunkach dziennych z odległości ok. 70-80 m. Zawodnicy mogą korzy-

stać z przygotowanych lornetek 7x50.
5. Wyznaczone zostają 4 stanowiska, na których biorący udział mogą jednocześnie dokonywać oceny.
6. Wieńce ukazują się na ok. 25 sekund. Są one prezentowane z lewej i prawej strony oraz od przodu.
7. Każdy zawodnik ocenia 5 wieńców wypełniając przygotowane karty oceny.
8. Zestaw wieńców do oceny jest wybierany losowo.
9. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku zawodników następuje dogrywka, zawodnicy 

ci dokonują oceny dodatkowej serii wieńców, aż do wyłonienia zwycięzcy.
10. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe odznaki.

7. Dodatkowymi  utworami przygotowanymi przez każdy chór do wspólnego wykonania będą: „Pieśń 
myśliwska” z opery „Hrabina” Stanisława Moniuszki oraz Hymn leśny „Darz Bór! – Hasło Leśników” 
z muzyką Franciszka Piaska do słów Stanisława Woszczyńskiego oraz hymn wielkopolskich chórzy-
stów „Leć o pieśni”.

8. Niedozwolone jest korzystanie z gotowych podkładów muzycznych.
9. Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas konkursu oraz dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnia-

nie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
10. Za udział w przeglądzie każdy chór otrzyma pamiątkową statuetkę i dyplom udziału (bez przyznawa-

nia i ogłaszania miejsc).
11. Udział w przeglądzie będzie jednocześnie udziałem w XX Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myśliw-

skiej w klasie MSH (tzw. Salon Hubertowski) w grupie chórów, który oceniać będzie jury powołane 
przez organizatora. Za udział w konkursie zostaną przyznane i ogłoszone tylko trzy pierwsze miejsca 
oraz dodatkowe statuetki i dyplomy.

12. Warunkiem udziału jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” stanowiącej załącznik nr  1 oraz „Klauzuli 
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” (RODO) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejsze-
go regulaminu i przesłanie jej listownie lub dostarczenie osobiście do dnia 15.04.2019 r. na adres 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, al. Powstańców Wlkp. 190, 64-920 Piła, 
e-mail: zo.pila@pzlow.pl

13. Dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele organizatorów, tj. p. Estera Serówka (PZChiO) 
– kom. 601 586 768, e-mail: pzchiopila@op.pl lub estera@g.pl oraz p. Maciej Strawa (PZŁ) – kom. 
604 897 107, e-mail: zo.pila@pzlow.pl lub strawa@poczta.onet.pl 

14. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.

Piła, 2 stycznia 2019 r. 
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Regulamin IV Pilskiego Turnieju Łuczniczego 
Goraj-Zamek 2019

 

1.  Ogólne wprowadzenie
1.1.  ”IV Pilski Turniej Łuczniczy” jest spotkaniem towarzyskim organizowanym dla wszystkich łuczni-

ków mających chęć sprawdzić swoje umiejętności na ,,polowaniu”.
1.2.  Wszyscy uczestnicy turnieju, tj. organizatorzy, zawodnicy i  osoby towarzyszące, odpowiadają za 

bezpieczeństwo własne i  zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju 
zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie.

1.3.  Organizatorem ”IV Pilskiego Turnieju Łuczniczego” jest Stowarzyszenie „Noteccy Łucznicy”.

2. Organizacja turnieju
2.1.  ”IV Pilski Turniej Łuczniczy” odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 roku na terenie Leśnictwa Goraj 

(Nadleśnictwo Krucz). Zbiórka i rozpoczęcie „przed zamkiem w Goraju”
2.2.  Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach mailowo na adres: na stronie internetowej Warmińskiej Gru-

py Łuczniczej.
2.3.  Zgłoszenie organizatorom uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego re-

gulaminu.
2.4.  Zawodnicy powinni stawić się na turniej zgodnie z wytycznymi agendy zamieszczonej przez orga-

nizatora. Decyzja o dopuszczeniu do turnieju zarejestrowanych uczestników, którzy spóźnili się na 
rozpoczęcie, należy do organizatorów.

2.5.  Organizatorzy mają prawo przerwać turniej lub odwołać go jeżeli przyczyną będzie działanie siły 
wyższej (np. złe warunki atmosferyczne).

2.6.  Organizatorzy turnieju mają obowiązek przeprowadzić ceremonię rozdania nagród i wręczenia dy-
plomów.

2.7.  Organizatorzy turnieju posiadają prawo do interweniowania w spornych kwestiach i poprawiania 
procedur turnieju. Decyzje organizatorów są wiążące dla wszystkich zawodników.

2.8.  Wszystkie cele 3D muszą być ulokowane pionowo do horyzontu lub pod niewielkim kątem. Cele 
mogą być częściowo zakryte przez ukształtowanie terenu, gałęzie, krzaki albo liście z zastrzeże-
niem, że wszystkie pola punktowe muszą być przynajmniej częściowo widoczne ze stanowiska 
strzeleckiego.

2.9.  Wszystkie cele 3D są ustawione na dystansie nieznanym dla zawodników.
2.10. Każde stanowisko strzeleckie jest oznakowane metalową szpilką z tabliczką z czarnym numerem na 

jasnym tle. Tabliczki z numerami powinny być co najmniej wielkości 10x15 cm.
2.11. Trasa turnieju powinna zostać omówiona zawodnikom przed rozpoczęciem. Zawodnicy mogą przed 

turniejem zapoznać się z trasą, ale nie wolno im strzelać do celów ani mierzyć odległości do nich.
2.12. Wewnątrz terenu wyznaczonego na przeprowadzenie turnieju mogą przebywać osoby, które biorą 

bezpośredni udział w turnieju lub mają stosowne upoważnienia.

3. Ogólny regulamin turnieju
3.1.  W Turnieju mogą brać udział wszyscy łucznicy pełnoletni świadomi swojego zdrowia i możliwości, 

pod warunkiem korzystania w czasie turnieju ze sprzętu dopuszczonego przez organizatorów. Oso-
by niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego 
lub w jego obecności.

3.2.  Organizatorzy mogą wprowadzić odrębną kategorię pod warunkiem, że zgłosi się do niej nie póź-
niej niż w przeddzień turnieju i wystartuje w niej co najmniej pięć osób.

3.3.  Turniej będzie rozgrywany z podziałem na:
 kategorie wiekowe:

– Dzieci (do 12 roku życia)* bez podziału na kategorie sprzętowe oraz płeć;
– Junior (od 12 do 16 roku życia) bez podziału na kategorie sprzętowe oraz płeć;
– Młodzież (od 16 do 20 roku życia)* bez podziału na kategorie sprzętowe oraz płeć;
– Dorośli (powyżej 20 roku życia)* z podziałem na „łuki bloczkowe” i „łuki pozostałe”  
    bez podziału na płeć.

  *po ukończeniu np. 12 roku życia, zawodnik kwalifikowany jest do starszej kategorii wiekowej np.: 
urodzeni 8 czerwca 2007 r. – kat. Junior.
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 kategorie sprzętowe:
– łuki bloczkowe;
– łuki niebloczkowe (łuki tradycyjne, łuki hunter - bez celowników).

3.4.  W przypadku, gdy ilość zawodników w danej grupie będzie mniejsza niż pięciu, to organizator ma 
prawo dołączyć tych zawodników do najbardziej zbliżonej kategorii.

3.5.  Kategorie sprzętu definiuje się następująco:
– łuk bloczkowy może być wyposażony w celownik sportowy (lipko) lub celownik wielopinowy, bez 

ograniczenia siły naciągu;
– łuk tradycyjny (łuk drewniany + drewniana strzała);
– hunter (łuk dowolny, strzały dowolne, bez celownika).

3.6.  Organizatorzy mają prawo sprawdzić sprzęt i akcesoria przed rozpoczęciem turnieju oraz mają pra-
wo wymóc zmiany w sprzęcie zasadniczym lub w akcesoriach, które nie spełniają wymogów turnie-
ju. Wszelkie odstępstwa od regulaminu powodują dyskwalifikację zawodnika.

3.7.  Zawodnik otrzyma ostrzeżenie od sędziów w każdym przypadku naruszenia postanowień niniejsze-
go regulaminu. Ostrzeżenie musi być odnotowane na karcie wyników. 

3.8.  Karty wyników muszą mieć miejsce na wpisy sędziowskie. Sędziami są w turnieju organizatorzy.
3.9.  Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie wyników turnieju na wy-

branych przez organizatorów forach łuczniczych oraz na rejestrację turnieju w formie zdjęć i filmów 
przez zawodników i osoby im towarzyszące. Za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku odpo-
wiadają autorzy zdjęć i filmów.

3.10. Zaśmiecanie terenu turnieju jest surowe zabronione. Zawodnik, który zaśmieca teren turnieju pod-
lega dyskwalifikacji.

4. Zasady strzelania
4.1.  Zawodnicy wyruszają na trasę turnieju w grupach po samodzielnym doborze. Grupy powinny liczyć 

co najmniej trzech zawodników. Każda grupa ma przewodnika spośród organizatorów lub lidera 
wskazanego przez organizatorów spośród zawodników danej grupy.

4.2.  Wszystkie grupy wyruszają równocześnie, każda grupa rozpoczyna strzelanie na innym stanowisku. 
Grupy przechodzą do kolejnych stanowisk zgodnie z ich numeracją i nie mogą wyprzedzać się na 
trasie turnieju. Jeśli będzie to konieczne muszą zaczekać w bezpiecznym miejscu, aż poprzednia 
grupa wykona czynności związane z oddaniem strzałów.

4.3.  Nie wolno przeszkadzać w  oddawaniu strzału innemu zawodnikowi. Powinna zostać zachowana 
bezpieczna odległość od zawodnika strzelającego na stanowisku (ok. 3 m).

4.4.  Dla bezpieczeństwa żaden zawodnik nie może przebywać wokół celu lub za celem, kiedy inny za-
wodnik oddaje strzał.

4.5.  W trosce o innych zawodników nie wolno rozmawiać z widzami lub grupami innych łuczników, gdy 
grupa strzela.

4.6.  Po dotarciu grupy do kolejnego celu zawodnicy mają trzy minuty, aby ocenić dystans do celu. Po 
upłynięciu trzech minut zawodnicy muszą udać się na oznaczone stanowisko i  w  ciągu 90 sek. 
pierwszy zawodnik musi oddać strzał.

4.7.  Na każdym stanowisku zawodnicy strzelają w innej kolejności. Dzieci strzelają na końcu. Przewod-
nik lub lider grupy wskazuje, kto wchodzi na stanowisko.

4.8.  Każdy zawodnik ma 90 sek. na oddanie swojego strzału. Zawodnicy pozostają na stanowisku do 
czasu, aż ostatni odda swój strzał.

4.9.  Każdy cel będzie miał wyznaczone za pomocą kolorowych palików/chorągiewek stanowiska strze-
leckie: łuk „Bloczkowy” palik/chorągiewkę koloru czerwonego, łuk „Tradycyjny” i „Hunter” dorośli, 
młodzież oraz junior palik/chorągiewkę koloru niebieskiego oraz palik/chorągiewka żółta dla ka-
tegorii wiekowej dzieci. Tylko jeden łucznik może strzelać w danym czasie ze stanowiska strzelec-
kiego. W czasie strzału łucznik musi dotykać palika/chorągiewki dowolną częścią swojego ciała, np. 
biodrem. Organizatorzy mają prawo określić pozycję strzelecką (np. strzał z przyklęku).

4.10. Z każdego stanowiska strzeleckiego możliwe jest oddanie maksymalnie trzech strzałów do pierw-
szego strzału celnego, wg punktacji poniżej, do jednego celu. Strzała, która zostanie upuszczona 
i może zostać podniesiona przez zawodnika bez opuszczania stanowiska strzeleckiego, może być 
dostrzelona. Zawodnik musi liczyć się ze stratą strzał w czasie turnieju.

4.11. Strzelanie próbne w trakcie turnieju jest zakazane. Każdy zawodnik samodzielnie ocenia odległość 
do celu. Podglądanie, używanie wyposażenia lub innych akcesoriów, które są pomocne w ocenie 
odległości są zabronione. Naciąganie łuku bez strzały i skierowanie go na cel jest zabronione.
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4.12. Wszystkie strzały powinny pozostać w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest niepewna sy-
tuacja punktowa, spór powinien rozstrzygnąć sędzia, a  strzały do tego momentu nie mogą być 
wyciągane z celu.

4.13. Jeżeli podczas strzelania wystąpi uszkodzenie sprzętu, strzał można powtórzyć. Strzelający będzie 
miał czas do 15 minut na naprawę. W tym czasie grupa musi czekać.

 Po ukończeniu naprawy zawodnik będzie miał dwa strzały na sprawdzenie sprzętu.
4.14. Zawodnik może zmienić łuk jeden raz podczas turnieju. W zasięgu strzału może być przyniesiony 

tylko jeden łuk na strzelającego.
4.15. Jeden zawodnik startuje tylko w jednej kategorii.

5. Punktacja:
1 strzał:
20 pkt. – trafienie w małe pole w okręgu 11 i 10. Strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola. Uwaga: 

niektóre cele 3D nie posiadają  pola 11.
18 pkt. – trafienie w pole punktowane jako 8 pkt. Strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola.
16 pkt. – trafienie w sylwetkę poza „komorę”, podstawa, rogi, parostki, wieniec itp. 
  0 pkt. – trafienie poza sylwetkę figury. Ponadto każda strzała, która nie zostanie znaleziona w obrębie 

celu będzie liczona jako 0 pkt.
2 strzał:
14 pkt. – trafienie w małe pole w okręgu 11 i 10. Strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola. Uwaga: 

niektóre cele 3D nie posiadają pola 11.
12 pkt. – trafienie w pole punktowane jako 8 pkt. Strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola.
10 pkt. – trafienie w sylwetkę poza „komorę”. Strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola podstawa, 

rogi, parostki, wieniec itp.
  0 pkt. – trafienie poza sylwetkę figury. Ponadto każda strzała, która nie zostanie znaleziona w obrębie 

celu będzie liczona jako 0 pkt.
3 strzał:
  8 pkt. – trafienie w małe pole w okręgu 11 i 10. Strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola. Uwaga: 

niektóre cele 3D nie posiadają tego pola.
  6 pkt. – trafienie w pole punktowane jako 8 pkt. Strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola.
  4 pkt. – trafienie w sylwetkę poza „komorę” podstawa, rogi, parostki, wieniec itp. 
  0 pkt. – trafienie poza sylwetkę figury. Ponadto każda strzała, która nie zostanie znaleziona w obrębie 

celu będzie liczona jako 0 pkt.

5.2. Zawodnicy dostaną oficjalne karty do zapisywania wyników na początku turnieju. Wszystkie infor-
macje na karcie wyników muszą być precyzyjnie wypełnione drukowanymi literami.

5.3. Oceny trafień i wpisania punktów w karty wyników dokonuje się przy każdym celu 3D, kiedy grupa 
ukończy strzelanie. Punkty wpisuje przewodnik lub lider grupy. Strzały wyciągnięte z  celu przed 
zapisaniem wyników będą liczone jako zero.

5.4. W przypadku pomyłki we wpisaniu punktów w karcie, poprawka musi być naniesiona natychmiast 
w sposób czytelny!. Lider grupy musi podpisać naniesione poprawki.

5.5. Na terenie „Zamku” i  Zespołu Szkół Leśnych im. Jana Kloski w Goraju, oraz na trasie zawodów łucz-
niczych obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania alkoholu. 
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Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich
Polskiego Związku Łowieckiego

Lucjan Adamiak



Biuro 
XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Goraj-Zamek 2019

Czynne będzie do 6 czerwca 2019 roku i od 10 czerwca 2019 roku:

•	 w biurze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile 
64-920 Piła, ul. Kalina 12
tel./fax +48 67 212 49 51
e-mail: zo.pila@pzlow.pl
www.pila.pzlow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
poza godzinami urzędowania informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
kom. +48 602 785 466

Podczas festiwalu – w dniach 7-9 czerwca 2019 roku:

•	 w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju
64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5, 
tel. +48 67 255 26 55, fax +48 67 255 36 55,
e-mail: sekretariat@zsl-goraj.cil.pl
www.zslgoraj.pl

Dodatkowe informacje uzyskać można także:

•	 w sekretariacie Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ 
pod telefonem kom. +48 604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl

Oficjalna strona internetowa festiwalu:

•	 www.muzyka.mysliwska.pl

Wydano na zlecenie:
Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Pile
64-920 Piła, ul. Kalina 12, tel./fax +48 67 212 49 51, 
e-mail: zo.pila@pzlow.pl www.pila.pzlow.pl

Wydawca: Oficyna Reklamowo-Edytorska Draco-Art Renata Drozd
ul. Garczyńskiego 4c, 64-920 Piła
Redakcja: Maciej Strawa
Projekt graficzny okładki: DB Studio Bogusław Doba
DTP: Oficyna Draco-Art 

wydanie II (poprawione i uzupełnione)
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Pless 1

Pless 2

Pless 3

Par force I

Par force II

q = 100
1. 2.

Hejnał Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
Goraj - Zamek

Krzysztof Kadlec 
2007
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XXIVOGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
MUZYKI MYŚLIWSKIEJ
GORAJ-ZAMEK
7-9.06.2019

INFORMATOR

XXV Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej

 

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

Organizatorzy:

Patronat medialny:

Patronat honorowy:

ZACHODNI

ŁOWIECKI

KWARTALNIK WOJEWÓDZKIEGO SEJMIKU ŁOWIECKIEGO W POZNANIU

PORADNIK

Dofinansowano ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 


