
 
 

 

                                                                         
 

KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO i KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ 

STRZELMISTRZ ŁÓDŹ 

organizuje kursy sędziego strzelectwa sportowego w zakresie strzelań statycznych i dynamicznych. 
 
Termin: 8-9.09.2018 
 
Harmonogram: 
8 września 2018r. –  część teoretyczna zakończona egzaminem (9:00-18:00) 
9 września 2018r. – część praktyczna podczas zawodów IPSC L I (8:00-14:00) zakończona oceną 
pracy. 
9 września 2018r. – cześć teoretyczna Kurs Sędziego Strzelectwa Sportowego kl. III (15:00-20:00) 
 
Miejsce:  kurs teoretyczny 8 września - Strzelnica SIGMA SHOOTING Drużbice 
    cześć praktyczna 9 września – Strzelnica SIGMA SHOOTING Drużbice,  
                kurs teoretyczny 9 września – Strzelnica SIGMA SHOOTING Drużbice 
 
Egzaminatorzy i wykładowcy: 
Antoni Kamiński – egzaminator i wykładowca /ISSF/ 
Zbigniew Kubicz – egzaminator/wykładowca /IPSC/ 
Halina Drożdż – wykładowca /IPSC/ 
Rafał Goślicki – wykładowca /IPSC i pozostałe konkurencje dynamiczne/ 
Jacek Gruszczyński - – wykładowca /IPSC i pozostałe konkurencje dynamiczne/ 
 
 
Koszt: 
Kurs Sędziego Strzelectwa Dynamicznego kl. III :  280 zł  
Kurs Sędziego Strzelectwa Sportowego kl. III oraz Strzelectwa Dynamicznego kl. III:  330 zł 
Opłata tylko gotówką na rozpoczęciu kursu. 
Limit uczestników na kurs klasy III - 30 osób 
 
Opłata za kurs nie obejmuje opłat z wydanie licencji itp.  
W sobotę i w niedzielę dla kursantów przewidziany jest obiad wliczony w cenę kursu oraz nocleg z 
soboty na niedzielę w Zajeździe Guliwer oraz Zajeździe Leśnym w Tuszynie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                         
 

 
Kursy zostały zatwierdzone przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
i Przewodniczącego NROI PL, umożliwiają: 
 
– otrzymanie licencji sędziego PZSS klasy trzeciej w zakresie strzelectwa dynamicznego, 
– otrzymanie licencji sędziego PZSS klasy trzeciej w zakresie strzelectwa sportowego, 
 
 
Kurs teoretyczny i praktyczny odbędzie się na strzelnicy w Sigma Shooting w Drużbicach, 
teoretyczny na torach przygotowanych do zawodów IPSC LI, zakończony egzaminem. 
Kurs praktyczny odbędzie się podczas zawodów IPSC LI, zakończony egzaminem. 
Niezbędne będzie wyposażenie sędziego do pracy na torach, coś do siedzenia i mile widziane 
urządzania elektroniczne /laptop/. 
Dla każdego uczestnika kursu przepisy łączone i książka celi w formie papierowej gratis. 
 
 

Kontakt do organizatora: 

Michał Koronkiewicz – 509233700 strzelmistrz.klub@gmail.com 

 

Zapisy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq-

dZJm6YrM0hIOhjgc4fqALCdeGAQEMcRbznXYUR5xWCCbw/viewform 

 

Dla sędziów podwyższających klasę PZSS niezbędne jest przesłanie na adres  

strzelmistrz.klub@gmail.com  skanu karty pracy sędziego które dokumentuje wymaganą przez 

regulamin PZSS ilość punktów i staż sędziowski. 

 

REGULAMIN Kolegium Sędziów PZSS 
https://www.pzss.org.pl/images/stories/kolegium_sedziow/Regulamin_KS_PZSS_2018.pdf 
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