PROGRAM ZAWODÓW:
W dniu 10.09.2021r.:
- w godzinach 10.00-12.00 zaplanowany jest wyjazd techniczny i zwiedzanie
budowy Varso Tower najwyższego w Unii Europejskiej wieżowca o 53 piętrach,
mierzącego 310 metrów wysokości, o powierzchni 70 500 m2 , (dla pierwszych 20
zgłoszonych osób), a następnie
- w godz. 15.00-19.00 rozegrane zostaną Zawody w następujących konkurencjach:
➢ Ppn10z13 (pistolet pneumatyczny)
➢ Psp10z13 (pistolet sportowy)
➢ Pcz10z13 (pistolet centralnego zapłonu)
➢ Ksp10z13 (karabin sportowy)
➢ Pczdyn10,S5 (pistolet centralnego zapłonu i strzelba)

- w godz. 19.00-21.00 przewidziane jest szkolenie i wręczanie nagród oraz kolacja w formie
grilla
Zawody odbędą się w klasyfikacji generalnej, drużynowej (zespoły 2 osobowe) oraz indywidualnej.
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Zawody odbędą się z broni klubowej. Nie jest wymagane doświadczenie zgłaszanych uczestników
zawodów.
Prosimy o podanie personaliów i numerów ewidencyjnych izbowych w celu ubezpieczenia uczestników
wycieczki i zawodów.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia pokrycie kosztów:
•

startowego w zawodach, (na Strzelnicy CWKS- LEGIA w Rembertowie)

•

wynajmu broni i kosztu amunicji, tarcz,

•

kolacji grillowej,

•

obsady sędziowskiej i instruktorskiej podczas zawodów (i zabezpieczenia medycznego),

•

organizacji wyjazdu technicznego,

•

nagród: puchary, dyplomy, medale,

•

ubezpieczenia w trakcie wyjazdu technicznego i zawodów strzeleckich.

Po stronie Izb zgłaszających swoich członków pozostanie pokrycie kosztów:
•

dojazdu na wyjazd techniczny (Varso Tower), (koszt parkowania w strefie płatnego parkowania ścisłe Śródmieście m. st. Warszawy ok.9 zł),

•

dojazdu na strzelnicę; CWKS- LEGIA w Rembertowie,

•

noclegu po zawodach – w hotelu: „Hotel ibis Warszawa Ostrobramska"
ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa (tel.: 22-515-78-00)
- Pokój jednoosobowy ze śniadaniem w cenie ~150 PLN brutto za dobę,
- Pokój dwuosobowy ze śniadaniami w cenie ~170 PLN brutto za dobę.

Mapa dojazdu do hotelu:
https://goo.gl/maps/pddVKmeGYhEHaiLQ6

Miejsce organizacji Zawodów:
Zawody odbędą się na Strzelnicy CWKS "LEGIA" w Warszawie - Rembertów, Al. Gen. Chruściela
Warszawa-Rembertów: https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/strzelnice/rembertow.html
(Należy przejechać przez cały teren Akademii Sztuki Wojennej i od razu za przejazdem kolejowym jest
Strzelnica CWKS „Legia” Warszawa).
Po zawodach przewidziane jest spotkanie uczestników przy grillu, szkolenie na temat budowy strzelnic,
problemów podczas budowy Metra Warszawskiego i wręczanie nagród.
Oczekujemy od Państwa informacji zwrotnej do dn. 09.08 br. z listą uczestników, jak w załączeniu na
adres e-mail: l.osmolski@maz.piib.org.pl
Dodatkowe informacje będzie można uzyskać u kolegów:
Ryszard Rak – Przewodniczący ZSS-MOIIB: r.rak@maz.piib.org.pl
Ludwik Osmólski - Sekretarz ZSS-MOIIB: l.osmolski@maz.piib.org.pl
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