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ZAWODY
Zawody klubowe w tym sezonie będą rozgrywane w następujących konkurencjach:
- pistolet sportowy (boczny zapłon,);
- karabin pneumatyczny
- pistolet sportowy (centralny zapłon),
- pistolet pneumatyczny
- karabin dowolny (boczny zapłon)
- skeet
- trap
TERMINY ZAWODÓW - karabin i pistolet
•
•
•
•
•
•
•

24 marca
07 kwietnia
09 czerwca
01 września
12 października SOBOTA
23 listopada SOBOTA
08 grudnia

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci dyplomów oraz nagród rzeczowych.
Dekoracje zwycięzców odbywają się na następnych zawodach przed rozpoczęciem konkurencji (ok. 8:45,
w soboty 12:15)
Zawody rozpoczynamy o godzinie 9:00 – zapisy od godz. 8:30, w SOBOTY 12:30 - zapisy od 11:45,
Po zakończeniu zawodów będzie sporządzany komunikat z zawodów (zgodnie z przepisami PZSS) wedle
którego tylko startujący i sklasyfikowani zawodnicy będą posiadali zaliczone starty na poczet przyszłej licencji
na kolejny rok.
Regulamin zawodów klubowych:
• opłata startowa wynosi: 30 zł za pierwszą konkurencję oraz 20 zł za każdą następną,
• osoby zajmujące od I do III miejsca wyróżniane są dyplomami;
• osoby, które zajęły I miejsce ( przy minimum 15 startujących w dane konkurencji) wyróżniane są
również pucharami/ nagrodami rzeczowymi. W każdej konkurencji prowadzony jest całoroczny
ranking, do wyglądu na stronie http://strzelectwozawisza.pl/ranking-zawodnik-roku/

TERMINY ZAWODÓW - strzelba
•
•
•
•
•

17 kwietnia
15 maja
12 czerwca
04 września
16 października

Zawody rozpoczynamy o godzinie 14:30 – zapisy od godz. 14:15.
Po zakończeniu zawodów będzie sporządzany komunikat z zawodów (zgodnie z przepisami PZSS) wedle
którego tylko startujący i sklasyfikowani zawodnicy będą posiadali zaliczone starty na poczet przyszłej licencji
na kolejny rok.
Regulamin zawodów klubowych:
• opłata startowa wynosi: 40 zł za konkurencję
• osoby zajmujące od I do III miejsca wyróżniane są dyplomami;

•

osoby, które zajęły I miejsce ( przy minimum 15 startujących w dane konkurencji) wyróżniane są
również pucharami/ nagrodami rzeczowymi. W każdej konkurencji prowadzony jest całoroczny
ranking, do wyglądu na stronie http://strzelectwozawisza.pl/ranking-zawodnik-roku/

Ponadto w roku 2019 na naszych obiektach rozgrywane będą zawody ogólnopolskie podczas, których
treningi są niemożliwe.
11-14.04 Akademickie Mistrzostwa Polski
09-12.05. Puchar Bydgoszczy
16-19.05. II Runda Pucharu Polski
01-02.06. III Runda Pucharu Polski OPEN (mogą startować wszyscy posiadacze licencji PZSS, poza członkami
Kadry Narodowej)
24-26.06. Eliminacje Strefowe do OOM
27-30.06. MP Osób Niepełnosprawnych
12-15.09. Puchar Polski Osób Niepełnosprawnych
25-29.09. MP Juniorów i Młodzieżowe MP
INFORMACJE DLA POSIADACZYLICENCJI PZSS
Przypominamy, że warunkiem przedłużenia ważności licencji PZSS jest posiadanie aktualnej licencji na
2018 rok oraz udział w zawodach strzeleckich, ujętych w kalendarzu imprez sportowych PZSS lub Związku
Wojewódzkiego, w konkurencjach dla każdego posiadanego rodzaju broni (pistolet, karabin, strzelba
gładkolufowa): 4 starty w konkurencji wiodącej i po 2 w pozostałych.
Wnioski
za
licencje
zawodnicze
na
2019
należy
składać
za
pośrednictwem
Portalu https://portal.pzss.org.pl/
Jednocześnie każdy zawodnik ubiegający się o przedłużenie licencji zawodniczej zobowiązany jest do
złożenia u kierownika klubu wersji papierowej wniosku, w którym potwierdza swoje starty w
zawodach oraz potwierdzenie dokonania opłaty
Wniosek o przedluzenie licencji zawodniczej
Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają na konto Klubu:
Santander 89 1090 2590 0000 0001 3760 7154
(UWAGA! Konto jest inne niż do składek członkowskich)
Klub dokonuje zbiorczego przelewu za pośrednictwem Portalu z wykorzystaniem systemu płatności
elektronicznych dotpay.
Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły
zostać przeksięgowane.

OPŁATY / SKŁADKI
Prosimy osoby, które jeszcze nieuregulowały składek za rok 2018 o jak najszybsze wpłaty ( 250 zł/rok).
Składka roczna wynosi 250 zł/rok.
Dla osób które chcą zostać członkami naszego klubu - wpisowe wynosi 200zł.
Przypominamy nr konta naszego stowarzyszenia: 34 1500 1360 1213 6007 4493 0000
CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki
ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz
Ostateczna data uiszczenia składki członkowskiej za rok 2019 to 30 czerwca bieżącego roku.
Godziny otwarcia strzelnicy:
w dni powszednie
9:00 - 19:00
w soboty
9:00 - 12:00

