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L.dz. 131/2021 

KOMUNIKAT Zarządu Nr 3 SS BELLONA – sprawdzian praktyczny do przedłużenia 
licencji na 2022r. 

Zarząd SS BELLONA informuje: 
 

1. Od 25 października 2021r. zaczniemy przyjmowanie wniosków papierowych o 

przedłużenie licencji zawodniczej na 2021r. Wnioski w wersji elektronicznej będzie można 

składać po 1 listopada 2022, za pośrednictwem portalu PZSS.  

2. Papierowe wersje wniosków należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia (biuro czynne 

7.15-14.45), za pośrednictwem poczty, zostawić w biurze zawodów, lub przesłać skan na 

adres e-mail Stowarzyszenia.  Opłata za wydanie licencji zawodniczej wynosi 50zł i musi 

być wniesiona na konto Klubu przed złożeniem elektronicznej wersji wniosku. 

3. Informujemy również, że osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej mogą 

startować w zawodach tylko "poza konkurencją" (o ile mają zapłacone ubezpieczenie) 

stąd, starty te, niezależnie od osiągniętych wyników nie są i nie będą zaliczane jako 

starty "do przedłużenia licencji zawodniczej"  w następnym roku kalendarzowym. 

Do przedłużenia licencji zawodniczych są wliczane tylko i wyłącznie starty będące w 

kalendarzach wojewódzkich związków strzeleckich. Wszystkie nasze zawody 

opublikowane w terminarzu spełniają te kryteria. 

4. Osoby - posiadacze broni sportowej i licencji zawodniczych PZSS nie posiadające 

niezbędnej ilości osobo startów w zawodach w 2021 r. (tj  4, 2, 2 ), aby mogły otrzymać 

licencję zawodniczą na 2022r. zmuszone będą poddać się płatnemu sprawdzianowi 

praktycznemu. Koszt zgodnie z regulaminem PZSS wynosi  

( 400 + 200 + 200 = od 400 zł do 800 zł ) 

5. Najbliższe terminy sprawdzianów praktycznych to : 

 na strzelnicy sportowej w Nowolipsku k/Chocza, w sobotę, dn. 2021-11-06 

od godz. 14.00 do godz. 15.00; 

 na strzelnicy sportowej w Nowolipsku k/Chocza, w sobotę, dn. 2021-11-20 

od godz. 14.00 do godz. 15.00; 

 na strzelnicy sportowej LOK, ul. Kaliska 87, 63-400 Ostrów Wlkp., w sobotę,  

dn. 2021-11-27 od godz. 13.30 do godz. 14.30. 

 

Zapisy na sprawdziany na stronie Klubu, płatność za egzamin gotówką na miejscu. 

 

 Nie uzyskanie licencji zawodniczej do miesiąca kwietnia może być ważną przyczyną do 

cofnięcia pozwolenia na broń. 

 
 Za Zarząd  

         Grzegorz Namysł 
Prezes Zarządu SS BELLONA 

 

 

 

 

Kalisz, dnia 2021-10-19 


