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Zarządy Terenowe 

Emerytów i Rencistów   

NSZZ Policjantów 

woj. dolnośląskiego 

wszystkie 

                 Zarząd Wojewódzki SEiRP 

 we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze 

      

  

  Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów we Wrocławiu przy współudziale ZW SEiR 

P we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze, organizuje Drużynowe Mistrzostwa w Strzelaniu 

Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. dolnośląskiego,  

 W zawodach wezmą udział 3 osobowe drużyny reprezentujące poszczególne Koła 

SEiRP oraz  Zarządy Terenowe Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów z terenu Dolnego 

Śląska. 

 Zawody zaplanowano na dzień 1 września 2018 roku o godz. 1000, na strzelnicy 

Fundacji „Przetrwanie” , znajdującej się w Wałbrzychu przy ul. Żelaznej 

 Zawody rozegrane zostaną w konkurencjach Karabinek bocznego zapłonu MP-5 

,pistolet bocznego zapłonu BERETTA. 

 Po zakończeniu zawodów serdecznie zapraszamy na piknik, który odbędzie się w 

miejscu organizowanych mistrzostw. 

 Koszt wpisowego wynosi 25 PLN od osoby. 

 

Mając na względzie prawidłowe zorganizowanie imprezy, prosimy do dnia 15 

sierpnia br. o pisemną informację potwierdzającą udział w zawodach oraz podanie składu 

drużyny oraz osób towarzyszących wg wzoru: 

Imię, nazwisko oraz nr świadczenia emerytalnego (KRW).  

 Informacje proszę przekazać do ZW NSZZ Policjantów we Wrocławiu e-mail, 

zwnszzpwroclaw@gmail.com   lub walczyk2onet.eu 

 

Bliższe informacje w sprawie zawodów można  uzyskać u kol. Mieczysława 

Walczyka; tel. 600 224 972 

 W załączeniu: Regulamin  Mistrzostw. 

 W imieniu organizatorów mistrzostw - serdecznie zapraszam.    
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REGULAMIN  

 DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW STRZELECKICH  
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

 WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
1. CEL ZAWODÓW 

 
    -  popularyzacja sportu strzeleckiego 
    -  doskonalenie umiejętności strzeleckich 

    -  wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami 
    -  wyłonienie najlepszych drużyn i zawodników 

    -  budowanie przyjacielskiego środowiska strzeleckiego 
    -  integracja środowiska emerytów i rencistów policyjnych 
 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
 

       Zawody organizowane są przez Zarząd Wojewódzki NSZZ    
        Policjantów woj. dolnośląskiego przy współudziale Zarządu   
        Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji we   

        Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze oraz przez Zarząd Terenowy  
        Emerytów i Rencistów NSZZ P w Wałbrzychu i Fundacje      

        „Przetrwanie” w Wałbrzychu 
 

3. TERMIN I MIEJSCE : 

 
           Zawody odbędą się w dniu 1.09.2018r. na strzelnicy Fundacji  

       „Przetrwanie” w Wałbrzychu ul. Żelazna. Rozpoczęcie zawodów o          
godz.10.00 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW 
 

a/ Karabin sportowy MP-5 kal.5,6mm/broń zapewnia organizator/ 
Strzelania dokładne, tarcza pierścieniowa Ts1. z pozycji stojącej 13 
strzałów, odległość 30m ,czas strzelania 3 min.//oceniane będą 10 

najlepszych przestrzelin/ 
b/   Pistolet sportowy BERETTA kal.5,6mm /broń zapewnia  

       organizator/ 
Strzelanie dokładne ,tarcza pierścieniowa Ts2. z pozycji stojącej 13 
strzałów, 

odległość 25m ,czas strzelania 3min. // oceniane będą 10 najlepszych 
przestrzelin/ 

     5.  UCZESTNICTWO 
     W zawodach biorą udział 3 osobowe drużyny, reprezentujące 
poszczególne zarządy terenowe emerytów i rencistów i koła SEiRP, a 

także drużyny zaproszone przez organizatora, po wcześniejszym. 



pisemnym zgłoszeniu w Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów    
Tel  600224972, e-mail, zwnszzpwroclaw@gmail.com , 

walczyk2onet.eu 
 

6.  KLASYFIKACJA 
     A Klasyfikacja indywidualna: 

 
- o miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych przez zawodnika 

 

    B. Klasyfikacja drużynowa: 
 

- o miejscu drużyny decyduje suma punktów uzyskanych przez   
zawodników zespołu (drużyny) 

             

7.  NAGRODY 
       a/  I miejsce drużynowo w klasyfikacji łącznej  

         – Puchar Przewodniczącego ZW NSZZ P woj. dolnośląskiego 
    b/  I miejsce indywidualnie w klasyfikacji łącznej   
         – Puchar Przewodniczącego ZW Stowarzyszenia Emerytów i  

            Rencistów Policyjnych we Wrocławiu z siedziba w Jeleniej Górze 
    c/ Za każdą konkurencję: 
          -  I-III miejsce - puchar  

          -  miejsca I do VI  - medale i dyplomy 
    d/ nagrody specjalne 

 
8.  ZGŁOSZENIA; 

Zawodnicy przed rozpoczęciem zawodów potwierdzają swoje   

uczestnictwo, zostają wpisani na listę  oraz otrzymają kartę  
startową 

 
9. POSTANOWIENIA KONCOWE 
      1. Broń i amunicję zapewnia organizator. 

    2. Organizacja zawodów zgodna z przepisami strzelectwa sportowego. 

    3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska przy udziale 
        przedstawiciela organizatora zawodów. 
    4. Każde naruszenie regulaminu strzelnicy oraz zasad bezpieczeństwa 

        Będzie karane wydaleniem z obiektu. 
    5. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

    6. W razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas brania udziału  
        w zawodach, uczestnicy nie będą wnosili żadnych roszczeń 
        w stosunku do organizatorów. 

    7. Koszty dojazdu na zawody i do miejsca zamieszkania 
        uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 
                                                                                                                                                 
Opracował 

Instruktor Wyszkolenia Strzeleckiego 
Paweł  Grobelny 


