Oferty organizacji Mistrzostw Polski w Pistolecie IPSC – Polish Open 2022
Oferta 1 – klub: KSI
Zawody lvl3
Lokalizacja - opis obiektu i uzasadnienie dlaczego jest to dobre miejsce na organizację takiej
imprezy
Zielnowo Podwórze Koguta to nasza własna strzelnica, możemy ją zablokować na czas budowy
torów na dowolnie długi czas, mamy sporo sędziów i helperow do obsługi takiego wydarzenia,
mamy 16 osobnych osi które wiemy jak przebudować w nocy by razem stanęło na 32 torach.
Zrobiliśmy już trzy imprezy IPSC lvl 1, współpracujemy ściśle z klub Ardea, wielu naszych
klubowiczów ma kwatery w okolicy na wynajem więc baza noclegowa jest. Zorganizowaliśmy już
4 edycję zawodów Lekka Piechota które pod względem logistycznym są o wiele większym
wyzwaniem niż IPSC.
Proponowany Termin lub terminy
28-29 maja i 4-5 czerwca lub 24-25 września i 1-2 października
Liczba Torów
32
Proponowany match director i RM
Witold Załuska i Robert Wyzgała
Kto będzie projektował i budował tory
Paweł Linda, Tomasz Babicz, Michał Skarżyński, Borys Romanko
Liczba miejsc w meczu głównym
640 - 16 torów, dwie zmiany dziennie, każda zmiana to 80 zawodników, po 5 osób w składzie, 4 dni
strzeleckie, dwa weekendy.
Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej)
2 dni (możliwość wyboru któregoś z dwoch weekendow) w zależności od obłożenia miejsc
Proponowane wpisowe
450
Oferowane warunki dla sędziów
Darmowy start w prematch, nocleg, wyżywienie, wynagrodzenie minimum 150 zł za dzień pracy w
zależności od poziomu sędziego.
Jaka jest przewidywana infrastruktura techniczna dla sędziów i zawodników
Wiaty, stoliki, krzesełka, parasole, parking
Pomysł na promocje zawodów w Polsce i za granicą
Płatna promocja na portalach społecznościowych z tłumaczeniem na angielski, niemiecki, szwedzki
i norweski
Czy są planowane nagrody dla zwycięzców(poza medalami itp.), jeśli tak to jakie
Sponsorzy - współpracujemy już z wieloma firmami takimi jak Helikon, mex armory, husar,
Halinka, miejscowe sklepy itd.

Dlaczego zawody organizowane przez ciebie powinny być MP, co je będzie wyróżniać i na
jakie dodatkowe atrakcje mogą liczyć zawodnicy i sędziowie.
Sporo różnorodnych celów które już mamy i wypożyczamy od Kuby Stadnickiego z 3gun

Oferta 2 – klub: KSSiSO LOK SQUAD Krakow, KS HALINKA ARMS
Zawody lvl3
Lokalizacja - opis obiektu i uzasadnienie dlaczego jest to dobre miejsce na organizację takiej
imprezy
Wiechlice
Proponowany Termin lub terminy
8-11.09.2022
Liczba Torów
24
Proponowany match director i RM
RD Johan Kurz . MD Halina Drożdż , Wiesław Geno Sioda
Kto będzie projektował i budował tory
Projekt Jan Stanek, Jakub Heglas, Budowa Zbyszek Kubicz
Liczba miejsc w meczu głównym
240 - 288
Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej)
2 dni
Proponowane wpisowe
550
Oferowane warunki dla sędziów
Startowe, zakwaterowanie, śniadanie, przekąska, obiad, napoje, kawa, herbata, loteria z nagrodami
wśród sędziów.
Jaka jest przewidywana infrastruktura techniczna dla sędziów i zawodników
Standardowe wyposażenie strzelnicy, namioty stoły, toalety, strefa odpoczynku .
Pomysł na promocje zawodów w Polsce i za granicą
Możliwość rozpropagowania zawodów wśród wszystkich zawodników uczestniczących w serii
zawodów Extreme ( około 4000 strzelców )
Czy są planowane nagrody dla zwycięzców(poza medalami itp.), jeśli tak to jakie
Przewidywane nagrody dla wszystkich uczestników w formie podarków od sponsorów

Dlaczego zawody organizowane przez ciebie powinny być MP, co je będzie wyróżniać i na
jakie dodatkowe atrakcje mogą liczyć zawodnicy i sędziowie.
Zapewniamy wysoki standard przeprowadzenia zawodów wynikający z wieloletniego
doświadczenia zespołu organizacyjnego. Zapewniamy największa strzelnice w tej części Europy.
Położenie strzelnicy gwarantuje obecność przedstawicieli wielu regionów.

