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Mława 20.12.2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Zarząd Klubu Kaliber informuje że w roku 2016 zawody strzeleckie odbędą się w
poniższych terminach:
TERMINARZ ZAWODÓW na rok 2016
Styczeń
03(niedziela) turniej
Kwiecień
17(niedziela), 24(niedziela)
Maj
03(wtorek) turniej, 15(niedziela), 29(niedziela)
Czerwiec
12(niedziela), 19(niedziela), 26(niedziela) mistrzostwa
Siepień
27(sobota) dni Mławy, 28(niedziela)
Wrzesień
11(niedziela), 25(niedziela)
Październik
09(niedziela), 23(niedziela)
Listopad
11(piątek), 13(niedziela), 20(niedziela), 27(niedziela) Mistrzostwa
Grudzień
04(niedziela) zawody barbórkowe
Regulamin Zawodów w załączeniu i na naszej stronie www.kaliber.org.pl
We wszystkich zawodach klubowych bierze udział obserwator WMZSS.
Zawody te odbywać się będą na strzelnicy Klubu w Mławie przy ulicy Zuzanny
Morawskiej 29. w godz. od 1000 – do 1400.
Składki i opłaty członkowskie za rok 2016 wynoszą:
1. Składka Klubowa
◦
Podstawowa 400zł.
◦
Ulgowa w wysokości 200zł dla rencistów i emerytów.
◦
Ulgowa w wysokości 60 zł dla młodzieży (uczniowie i studenci do 24 lat)
2. Opłata za przedłużenie licencji PZSS na rok 2016 – 50 zł.
3. Składka na Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego – 10 zł
4. Ubezpieczenie NNW - 20zł
Łącznie zobowiązanie członka Klubu "Kaliber" w 2016 roku wynosi 480 zł. (280zł
składka ulgowa)
Start w czterech zawodach z broni kal.22, dla członków Klubu jest bezpłatny.
Składkę należy opłacić w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. na konto nr:
BGZ S.A. Oddział w Mławie: 55 2030 0045 1110 0000 0330 8270

tytułem: składki za rok 2016
U W A G A !!! Z m i a n a k o n t a !!!
Zarząd Klubu apeluje o przekazywanie 1% podatku od osób fizycznych. Klub jako organizacja
pożytku publicznego jest uprawniony do otrzymania 1% podatku. Prosimy jednocześnie o zaznaczenie
w formularzu informacji o przekazanym 1% podatku w celu wysłania podziękowania darczyńcy.
Nasz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000212842

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.kaliber.org.pl oraz subskrypcji aktualności o Klubie.
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UWAGA - OBOWIĄZUJE
Na podstawie art.13 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 27 pkt. 18 statutu
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadzony został:
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.
Dotychczas wydane przez PZSS licencje zawodnicze utraciły ważność z dniem 31 grudnia 2011 r.
Licencja wydawana będzie corocznie!!! po wypełnieniu wniosku o jej przedłużenie przez
zainteresowanego członka klubu do 31 grudnia każdego roku.
Wnioski o licencje na 2016 rok należy składać w biurze Klubu lub wysyłać listownie.
Warunkiem przedłużenia licencji jest opłacenie obowiązujących składek i opłat oraz
udokumentowanie udziału we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż 4
startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż
jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin. W
strzelectwie sportowym wyróżnia się aktualnie następujące dyscypliny: pistolet, karabin i strzelba
gładkolufowa.
Oświadczenie o udziale w zawodach podpisuje kierownik Klubu na podstawie komunikatów z
zawodów które odbyły się w roku 2015.
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej PZSS":

"1) W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym
w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie
sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna).
Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej
dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie."
Opłatę za sprawdzian określa cennik PZSS.
Egzamin praktyczny o którym mowa powyżej odbędzie się w dniu 03.01.2016(niedziela) o
godzinie 1300 na terenie naszej strzelnicy w Mławie.
Członkowie którzy nie mogli brać udziału w zawodach w roku 2015 proszenie są o kontakt z
biurem Klubu osobiście lub telefonicznie.
Pozostałe osoby utracą licencję PZSS a tym samym ustaną przesłanki pozwalające na posiadanie
broni do celów sportowych.
Osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych mogą w chwili obecnej nabywać
każdą broń palną za wyjątkiem broni która jest zaliczana do broni szczególnie niebezpiecznej.
Zarząd Klubu informuje jednocześnie że planujemy jak co roku, zorganizowanie kursu na patent
strzelecki dla członków Klubu zainteresowanych posiadaniem własnej broni do celów sportowych.
Odpłatność za kurs 600zł. Więcej informacji można uzyskać w biurze Klubu lub na naszej stronie
www.kaliber.org.pl.

z poważaniem
Prezes Zarządu
Marek Złotowski

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.kaliber.org.pl oraz subskrypcji aktualności o Klubie.

