Oferty organizacji Mistrzostw Polski w PCC
Oferta 1 – klub: WKS 10 Olsztyn
Zawody lvl3
Lokalizacja - opis obiektu i uzasadnienie dlaczego jest to dobre miejsce na organizację takiej
imprezy
IBION Ostróda - strzelnica z potencjałem przylegająca do Ostródy co zapewnia odpowiednią bazę
noclegowo-żywieniową w bliskiej odległości od strzelnicy, wygodny dojazd z miejsca kwaterunku
na strzelnicę
Proponowany Termin lub terminy
12.06.2022
Liczba Torów
16-18
Proponowany match director i RM
MD - Kamil Kalinowski, RM - Paweł Olech
Kto będzie projektował i budował tory
Projektowanie torów: Paweł Olech i Kamil Kalinowski, budowa: Rafał Jarząbek (quatermaster
wyszkolony przez Zbyszka Kubicza, do tej pory budował WM Cup, Halinka Arms oraz Polish
Extreme)
Liczba miejsc w meczu głównym
120-140
Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej)
1 dzień
Proponowane wpisowe
400 zł na dzień dzisiejszy (na dzień zawodów może zostać zweryfikowana względem inflacji oraz
sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie)
Oferowane warunki dla sędziów
Nocleg ze śniadaniem, pokoje 2-3 osobowe z łazienką, prematch (brak wpisowego), wynagrodzenie
dla sędziów niestrzelających, posiłek na strzelnicy, kolacja na odprawie sędziów, dwóch helperów
na torach długich i średnich, jeden helper na torach krótkich
Jaka jest przewidywana infrastruktura techniczna dla sędziów i zawodników
Namiot, stół i ławki przy każdym torze, dwie strefy do konsumpcji ciepłego posiłku, dwa miejsca
na guncheck, zaplecze sanitarne, tor testowy pod nadzorem sędziego z chrono, oś chrono
Pomysł na promocje zawodów w Polsce i za granicą
W związku z małą liczbą osób strzelających PCC w Polsce szczególna promocja meczu w krajach
sąsiadujących - Litwa, Niemcy, Czechy, Słowacja, kraje skandynawskie poprzez media
społecznościowe - regionalne strony na Facebook-u, strona IPSC Europe, wysyłanie do
zagranicznych zawodników dedykowanych zaproszeń, listy intencyjne do dyrektorów regionów z
prośbą o promocję meczu w danym regionie.
Czy są planowane nagrody dla zwycięzców(poza medalami itp.), jeśli tak to jakie

Pierwsze trzy miejsca w kategorii Overall otrzymają nagrody rzeczowe
Dlaczego zawody organizowane przez ciebie powinny być MP, co je będzie wyróżniać i na
jakie dodatkowe atrakcje mogą liczyć zawodnicy i sędziowie.
Z uwagi na małą liczbę polskich zawodników strzelających PCC (z zawodnikami z zagranicy
równie może być) i uniknięciem sytuacji z tego roku awaryjnie będę chciał połączyć MP PCC z
zawodami strzelbowymi lv 2, lub karabinowe lv1-lv2, w razie nawet niskiej frekwencji
zawodników PCC nie trzeba będzie odwoływać zawodów.

Oferta 2 – klub: KSK Dywizjon Poznań. Współpraca KSK Pretor Gorzów
Wielkopolski, GTS Brass Gorzów.
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
3 lub 10 lipca
Liczba Torów
minimum 14
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
140
Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej)
zawody jednodniowe
Proponowane wpisowe
ok. 400 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 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 3 – klub: ZSD
Zawody lvl3
Lokalizacja - opis obiektu i uzasadnienie dlaczego jest to dobre miejsce na organizację takiej
imprezy
strzelnica MCS Bochnia , 3 długie osie 400, 100, 40 m co na pewno wpłynie na rozlokowanie
celów na dużych odległościach
Proponowany Termin lub terminy
wrzesień 2022 17-18 sobota Niedziela
Liczba Torów
13-14
Proponowany match director i RM
MD Adam Wloczewski , RM Stano Folta SVK
Kto będzie projektował i budował tory
ZSD , jak całość ...
Liczba miejsc w meczu głównym
60-80 slotów
Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej)
1 dzień strzelania
Proponowane wpisowe
320-350 pln
Oferowane warunki dla sędziów
Hotele blisko strzelnicy do 10 km , 3-4 gwiazdkowe rozlokowane w Bochni i okolicach .
Jaka jest przewidywana infrastruktura techniczna dla sędziów i zawodników
namioty , stanowiska wyjściowe osłonięte, kawa , herbata , ciepły posiłek
Pomysł na promocje zawodów w Polsce i za granicą
Reklama na FB i YOU TUBE
Czy są planowane nagrody dla zwycięzców(poza medalami itp.), jeśli tak to jakie
karabinami PCC + wyposażenie

Dlaczego zawody organizowane przez ciebie powinny być MP, co je będzie wyróżniać i na
jakie dodatkowe atrakcje mogą liczyć zawodnicy i sędziowie.
ZSD ma długa tradycje jako klub i organizator 2 imprez corocznych L3 , od nas nikt nie wyjeżdża
niezadowolony.

