
Oferty organizacji Mistrzostw Polski w Karabinie IPSC

Oferta 1 – klub: KSK Pretor Gorzów Wielkopolski / KSK Dywizjon Poznań. 
Zawody lvl3

Lokalizacja - opis obiektu i uzasadnienie dlaczego jest to dobre miejsce na organizację takiej 
imprezy 
Strzelnica KSK Pretor i GTS Brass, Racław k. Gorzowa Wielkopolskiego, ilość osi, wielkość osi, 
dojazd, duże miasto w poblizu, pełna baza hotelowa, zywieniowa itd. pełna współpraca wlascicieli 
obiektów i władz terenowych oraz wojewódzkich łącznie z okręgowym(lubuskim) zwiazkiem 
strzelectwa sportowego 

Proponowany Termin lub terminy 
7-8 maja, zawody dwudniowe 

Liczba Torów
16

Proponowany match director i RM 
Najlepszy z możliwych, dostępny w czasie zawodów. NROI lub/i IROA. 

Kto będzie projektował i budował tory 
trawają rozmowy z ew. projektantami 

Liczba miejsc w meczu głównym 
192

Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej) 
2 dni

Proponowane wpisowe
120/130 E ( ok. 500 zł) 

Oferowane warunki dla sędziów 
zakwaterowanie, wyzywienie, opłaty itd. 

Jaka jest przewidywana infrastruktura techniczna dla sędziów i zawodników 
Nie będą spać w namiotach. :P 

Pomysł na promocje zawodów w Polsce i za granicą 
Kazda dotychczasowa działalność promocyjna która zapewniła wielokrotnie bardzo dobrą 
fekwencję na wszystkich zawodach których organizatorami był niżej wymieniony klub. 

Czy są planowane nagrody dla zwycięzców(poza medalami itp.), jeśli tak to jakie 
Tak. W opracowaniu. 

Dlaczego zawody organizowane przez ciebie powinny być MP, co je będzie wyróżniać i na 
jakie dodatkowe atrakcje mogą liczyć zawodnicy i sędziowie. 
Bo się akurat na tym bardzo dobrze znamy. Mamy miejsce, mamy ludzi, mamy sponsorów, 
posiadamy bardzo duże doświadczenie w imprezach typu MP.  



Oferta 2 – klub: KS Gwardia 1924 
Zawody lvl3 

Lokalizacja - opis obiektu i uzasadnienie dlaczego jest to dobre miejsce na organizację takiej 
imprezy 
Strzelnica JKS UR w Jaworze, strzelnica ma wszystkie rodzaje osi (300, 100, 50, 25 i krótsze) 
potrzebnych do zbudowania torów odpowiednich dla zawodów L3 oraz bardzo dużo miejsca na 
cele bytowe (parkingi, catering, biuro zawodów etc.) Doskonałą lokalizacja ze względu na 
dojazd,blisko S3, do samej strzelnicy dobra droga. Możliwość połączenia uczestnictwa wraz z 
turystyką (w okolicy wiele atrakcji turystycznych dla rodzin zawodników. 

Proponowany Termin lub terminy 
17-18 września 2022 - sobota i niedziela 

Liczba Torów
14

Proponowany match director i RM 
MD: Karol Narowski, KS Gwardia 1924 Sosnowiec, RM: Janusz Kuliś WSS Wrocław  

Kto będzie projektował i budował tory 
Projekt: Karol Narowski, Przemysław Zdral, Budowa: Karol Narowski, Przemysław Zdral oraz inne
osoby wspomagające  

Liczba miejsc w meczu głównym 
140

Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej) 
Zawody 2 dniowe, zawodnik strzela 1 dzień z przerwą na rekonstrukcję torów (przy okazji posiłek) 

Proponowane wpisowe
120 USD/ 100€ /450 PLN 

Oferowane warunki dla sędziów 
noclegi w hotelu, śniadanie, obiad, darmowy start w prematch, dla niestartujących ekwiwalent 
pieniężny za start w wysokości wpisowego. 

Jaka jest przewidywana infrastruktura techniczna dla sędziów i zawodników 
Darmowy parking, dogodny dojazd z S3, wiaty chroniące przed niedogodnymi warunkami 
pogodowymi, catering (napoje gorące, zimne, przekąski gorące i zimne)  

Pomysł na promocje zawodów w Polsce i za granicą 
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Dolnośląskiego, osobiste zaproszenia dla mistrzów i 
wicemistrzów Polski, Europy z lat ubiegłych, zaproszenia do współpracy do europejskich regionów 
IPSC, promocja na FB, Twitter, Instagram, internetowe fora branżowe: forum-bron.pl, 
braterstwo.eu 

Czy są planowane nagrody dla zwycięzców(poza medalami itp.), jeśli tak to jakie 
nagrody, poza pucharami i dyplomami pamiątkowymi, nie są przewidziane natomiast przewidujemy
losowanie upominków wśród obecnych uczestników zawodów podczas weryfikacji wyników. 



Dlaczego zawody organizowane przez ciebie powinny być MP, co je będzie wyróżniać i na 
jakie dodatkowe atrakcje mogą liczyć zawodnicy i sędziowie. 
Dobry dojazd z każdego końca kraju autostradą/drogą szybkiego ruchu praktycznie pod samą 
strzelnicę, świetna infrastruktura strzelnicy, mnóstwo miejsc parkingowych na samej strzelnicy, 
możliwy dojazd samochodem pod niektóre osie, ciekawe, zróżnicowane, wymagające i nowatorskie
tory sprawdzające wszechstronność zawodników, wszelkie możliwe dystanse strzeleckie od 15m do
300m 


