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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)
TERMINY ZAWODÓW








03 kwietnia
08 maja
19 czerwca
09 października
23 października
20 listopada
04 grudnia

Terminy zawodów w strzelaniach śrutowych ( sweet, trap ) i dynamicznych będziemy podawać na bieżąco
po ustaleniu dostępności strzelnicy.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci dyplomów oraz pucharów oraz drobne nagrody
rzeczowe. W prestiżowych zawodach tego typu nagrodą jako nagrodę główną przewidujemy ufundowaną
przez sponsora broń i amunicję oraz inne cenne nagrody.
Dekoracje zwycięzców odbywają się w dniu zawodów, po zakończeniu wszystkich konkurencji, dlatego
prosimy wszystkich startujących o pozostanie z nami do końca zawodów, także na dekoracji, oczekiwanie
można umilić sobie przy kawie i ciastku, które są nieodzownym elementem każdych zawodów.
O imprezach tego typu będziemy informować z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na naszej stronie
internetowej www.strzelectwozawisza.pl
Na której znajdą się również bieżące informacje z życia klubu, komunikaty z zawodów, przepisy
i regulaminy.
Zawody rozpoczynamy o godzinie 10:00 – zapisy od godz. 9:30
Większe imprezy będą wymagały rejestracji internetowej (szczegóły na stronie internetowej klubu i na
tablicy ogłoszeń ).
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.
INFORMACJE DLA POSIADACZYLICENCJI PZSS
Przypominamy, że warunkiem przedłużenia ważności licencji PZSS jest posiadanie aktualnej licencji na
2015 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 o przedłużenie ważności licencji na rok 2016, wraz z potwierdzeniem opłaty za jej wydanie, można
składać w klubie ( informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie PZSS www.pzss.org.pl ,
stosowne druki i informacje na ten temat znajdują się również w siedzibie naszego klubu).
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
wg punktacji:

OPŁATY / SKŁADKI
Prosimy osoby, które jeszcze nieuregulowały składek za rok 2015 o jak najszybsze wpłaty.
Składka roczna dla amatorów pozostaje bez zmian i wynosi 180zł/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 16385-915 Bydgoszcz
Ostateczna data uiszczenia składki członkowskiej za rok 2015 to
30 czerwca bieżącego roku.
Godziny otwarcia strzelnicy:
w dni powszednie
9:00 - 19:00
w soboty
9:00 - 12:00
INFORMACJE DODATKOWE
W związku z przyznaniem naszemu Klubowi współorganizacji Akademickich Mistrzostw Świata, które odbędą się
w terminie 14-18.09.2016 na naszej strzelnicy planowany jest gruntowny remont pawilonu 25 m oraz prace mające
na
celu
poprawę
bezpieczeństwa
i
estetyki
przesłon
na
osi
50
i
25m.
W związku z powyższym mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do treningów lub ewentualne zmiany terminów
zawodów. O wszystkich utrudnieniach będziemy informowali na naszej stronie www.strzelectwozawiza.pl

