Stowarzyszenie

Strzeleckie

„ BELLONA „
ul. Marii Konopnickiej 2-4
62-800 Kalisz
Prezes: +48 885 867 867
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000021968,
Sąd Rejonowy Wydział XXII w Poznaniu
Regon: 251465032,
Nip : 618-19-44-882
Licencja Klubowa PZSS Nr LK-1004/2016
PKO BP SA o/Kalisz nr PL47 1440 1390 0000 0000 1519 6297
www.bellona.kalisz.pl
e-mail : 497efl@efl.onet.pl

L.dz. 122/2017
KOMUNIKAT Zarządu Nr 4 SS BELLONA – przedłużenie licencji PZSS na 2018
Zarząd SS BELLONA informuje:
1. Proszę o składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego na 2018. Podpisany własnoręcznie dokument można dostarczyć
osobiście do biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach od 8.00-15.00, listownie na
adres stowarzyszenia lub zeskanowany wniosek mailem. Do przedłużenia licencji
zawodniczych są wliczane tylko i wyłącznie starty w zawodach będące w kalendarzach
wojewódzkich związków strzeleckich i PZSS. W przypadku wykazania innych zawodów
niż klubowych wymagane jest udokumentowanie startu kopią komunikatu
klasyfikacyjnego (rezultatów). Wszystkie nasze zawody w 2017 r. spełniają te kryteria.
Opłata za wznowienie licencji zawodniczej PZSS wynosi 50,00 zł/rok i płatna jest na
konto stowarzyszenia wraz ze składnym wnioskiem, kopii opłaty nie potrzeba składać.
2. Informujemy również, że osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej mogą
startować w zawodach tylko "poza konkurencją" (o ile mają zapłacone ubezpieczenie).
3. Zgodnie z regulaminem PZSS do przedłużenia licencji wymagane są min. 4 osobo starty
w dyscyplinie wiodącej oraz po 2 z pozostałych dyscyplinach.(np. 4 z Pistoletu i po 2
z Karabinu i Strzelby lub innej dowolnej konfiguracji: 4+2+2). Proporcjonalnie do czasu
posiadania licencji zawodniczej w 2017 r..
4. Posiadacze broni sportowej lub, i licencji zawodniczych PZSS nie posiadające niezbędnej
ilości osobo startów w zawodach w 2017 r., aby mogły otrzymać licencję zawodniczą na
2018 r. zmuszone będą poddać się płatnemu sprawdzianowi strzeleckiemu. Koszt zgodnie
z regulaminem PZSS wynosi od 400 zł do 800 zł ( 400zł + 200zł + 200zł )
Zarząd Stowarzyszenia wystąpi do PZSS o powołanie stosownej Komisji egzaminacyjnej,
jeżeli zajdzie taka potrzeba i powiadomi zainteresowanych o miejscu i terminie
sprawdzianu. Nie uzyskanie licencji zawodniczej do miesiąca kwietnia jest ważną
przyczyną do cofnięcia pozwolenia na broń.
Pierwszy planowany termin sprawdzianu strzeleckiego w dyscyplinach: pistolet,
karabin, strzelba, przewiduje się w dniu 04.11.2017r., po zakończeniu
organizowanych w Nowolipsku w tym dniu Zawodach Pistolet, Karabin, Strzelba
dynamiczna tj od godz. 14;00 do 16;00.
5. O fakcie wykreślenia z listy członków - posiadaczy broni palnej sportowej - jesteśmy
zobligowani przepisami zawiadomić właściwy organ policji lub żandarmerii w ciągu 30
dni od podjęcia decyzji o wykreśleniu.
Za Zarząd
Grzegorz Namysł
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