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Komunikat nr 2/2012.
Klub realizuje cykl zawodów (16 strzelań w roku) dających możliwość zaliczenia wymaganej
ilości startów do przedłużenia licencji na rok 2013. W porozumieniu z Okręgowym Związkiem
Strzelectwa Sportowego w Katowicach, Klub przeprowadzi dodatkowe strzelania w dniach
24.11.2012, 25.11.2012, 01.12.2012, 02.12.2012r. w karabinie, pistolecie i strzelbie od godz.
10.00 na strzelnicy „Paruszowiec” w Rybniku.
  Uwaga! Dla osób, które nie udokumentowały udziału we współzawodnictwie sportowym w
roku poprzedzającym, warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie sprawdzianu
praktycznego dla uzyskania licencji na 2012r.Sprawdzian strzelecki odbędzie się na strzelnicy
„Paruszowiec”  w  dniu 02.12.2012r. o godz. 13.00 (wg regulaminu egzaminu na patent - część
praktyczna).
Opłata za sprawdzian wynosi:
- 400zł – za pierwszą dyscyplinę
- 200zł – za każdą następną
Sprawdzian przeprowadzi Komisja zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego.

Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę
ubiegająca się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest
członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, oraz udokumentuje udział
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:
a) W konkurencjach występujących w :
Strzelectwie sportowym
Strzelectwie długodystansowym
Strzelectwie westernowym
Strzelectwie czarnoprochowym i historycznym
Strzelectwie kurkowym
Strzelectwie dynamicznym
b) W zawodach zamieszczonych w kalendarzu imprez PZSS lub Wojewódzkiego Związku
Strzelectwa Sportowego
c) W zawodach, na których był obecny obserwator wojewódzkiego ZSS lub PZSS.

Wnioski o przedłużenie licencji należy złożyć do 11.12.2012r. w biurze Klubu.

W naszym stowarzyszeniu obowiązuje terminowe opłacanie składek członkowskich(szczegóły
w komunikacie). Nieopłacenie składek przez okres 6 miesięcy powoduje ustanie członkostwa w
Klubie. Biuro klubu: ul. Prosta 11 w Rybniku czynne jest we wtorki w godzinach 17.00 – 18.00
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Tel.: 324330404, mobil: 501585990Prezes
MKS LOK w Rybniku
Adolf Siemaszkiewicz
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