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Dot. „I-sze Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym  

         dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa”  

         w dn. 18-19 października 2019 w Warszawie. 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma przyjemność poinformować Państwa, 

że w dniu 18 października 2019 w Warszawie organizuje „I Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie 

Sportowym Inżynierów Budownictwa” dla czynnych członków zrzeszonych w Okręgowych Izbach 

Inżynierów Budownictwa. 

Celem zawodów jest integracja środowisk inżynieryjno-technicznych, upowszechnianie kultury 

fizycznej i aktywności sportowej wśród członków środowiska Okręgowych Izb Inżynierów 

Budownictwa.  Strzelectwo sportowe jest jednym z najstarszych sportów olimpijskich. 

W dniu 18.10.2019, w godzinach 17-20 rozegrane zostaną Zawody w następujących konkurencjach: 

 Pcz-10 (pistolet centralnego zapłonu), 

 Kbz-10 (karabin bocznego zapłonu), 

 Pbz-10 (pistolet centralnego zapłonu). 

Zawody odbędą się w klasyfikacji drużynowej (zespoły 2 osobowe) oraz indywidualnej. Nie jest 

wymagane doświadczenie. 

Na koniec Zawodów zorganizowana będzie kolacja koleżeńska dla wszystkich uczestników Zawodów. 

W dniu 19-10-2019 zaplanowane jest zwiedzanie budowy Varso Tower - najwyższego w Unii 

Europejskiej wieżowca o 53 piętrach, mierzącego 310 metrów wysokości, o powierzchni 70 500 m2, 

bądź budowy jednej z podziemnej Stacji Metra Warszawskiego na Woli (w zależności od preferencji 

gości). 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia pokrycie kosztów: 

 kolacji koleżeńskiej, 

 noclegów dla pierwszych 22 zgłoszonych uczestników zawodów, 



 obsady sędziowskiej i instruktorów podczas zawodów, 

 organizacji wycieczki, 

 nagrody: puchary, dyplomy, 

 oraz przechowania broni na terenie klubu w czasie pobytu. 

Po stronie Izb zgłaszających swoich członków pozostanie pokrycie kosztów: 

 dojazdu, 

 startowego na zawodach (50/30 zł za konkurencję). 

 

Zawody odbędą się w siedzibie Sekcji Strzeleckiej Centralnego Sportowego Klubu "LEGIA" Warszawa, 
ul. Łazienkowska 3:  https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/ 
 

 
 
 
 
Na ten czas oczekujemy od państwa informacji, czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem  

w zawodach i ile będzie zgłoszonych osób z Państwa Izby?  Szacujemy, że w zawodach weźmie udział 

do czterech członków z poszczególnych Izb.  Na odpowiedź będziemy czekać do dnia 08.07.2019r.   

 

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać u kolegów: 

Grzegorz Kubat - Przewodniczący ZSS-MOIIB, biuro@gk-dom.pl 

Ludwik Osmólski - Sekretarz ZSS-MOIIB, l.osmolski@maz.piib.org.pl 

 

https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/

