Oferty organizacji Mistrzostw Polski w Strzelbie IPSC
Oferta 1 – klub: Legionowskie Towarzystwo Strzeleckie, klub afiliowany przy
PZSS
Zawody lvl3
Lokalizacja - opis obiektu i uzasadnienie dlaczego jest to dobre miejsce na organizację takiej
imprezy
Strzelnica Marynino jest największym odkrytym obiektem na Mazowszu, dysponującym obecnie
19 osiami dynamicznymi oraz osiami do strzelań na 100, 300 i 500 metrów. Na obiekcie tym
planujemy zrobić kolejną edycję Mistrzostw Polski w 2023 roku na 20 strzeleckich torów.
Strzelnica położona jest w centralnej Polsce, 30 km od Warszawy, w otoczeniu różnorodnej bazy
hotelowej z bardzo dobrym dojazdem. Oprócz lotniska w Warszawie nieopodal jest także lotnisko
w Modlinie które obsługuje tanich lotniczych przewoźników. Usytuowanie Mistrzostw Polski w
centrum kraju jest chyba najdogodniejszym dla rozegrania tego typu imprezy.
Proponowany Termin lub terminy
Połowa maja a dokładnie mecz główny rozegrany ma być 15.05.2022 roku. Dzień już powinien być
na tyle długi i pogoda odpowiednia do przeprowadzenia zawodów.
Liczba Torów
'14, dodatkowo planujemy rozegrać „shoot-off”.
Proponowany match director i RM
MD - Łukasz Borkowski IPSC Polska RM - Rainer Stettnisch IPSC Niemcy, sędzia IROA
Kto będzie projektował i budował tory
Projektem oraz nadzorem na budową torów zajmą się Leszek Madajewski i Łukasz Borkowski, ich
szatę graficzną opracuje Wojciech Omielczenko, a przy budowie będzie pracować obsługa
strzelnicy. Zawodnicy biorący udział w imprezie będą mogli rywalizować na torach
przygotowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zawodach strzelbowych ich
projektantów z Mistrzem Świata w strzelbie IPSC włącznie.
Liczba miejsc w meczu głównym
Proponowany harmonogram zakłada 14 squad’ów po 10 zawodników czyli razem 140 strzelców co
powinno w pełni pokryć zapotrzebowanie strzelców krajowych z marginesem dla zawodników
zagranicznych. W kolejnym roku chcemy pojemność zawodów w meczu głównym podnieść do
max. 200 osób.
Harmonogram zawodów: czy zawodnik strzela w 1 dzień, czy w 2(lub więcej)
Zawodnik strzela zawody w jeden dzień ale w kolejnym roku planujemy już edycję dwudniową
zawodów.
Proponowane wpisowe
'Wpisowe zostało określona na 350 zł (90 USD lub 80 EUR). Wydaje się że ta cena będzie
konkurencyjna zarówno na Polskim jak i Europejskim rynku i pozwoli zdecydować się na udział
większej ilości zawodników co zapewni odpowiedni poziom rywalizacji.

Oferowane warunki dla sędziów
Sędziowie będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie na cały czas pobytu co dla niektórych
oznaczać będzie nawet 3 noclegi. Poza tym niestrzelający sędziowie otrzymają skromne
honorarium. Liczymy jednak że atrakcyjność rywalizacji spowoduje głównie udział sędziówzawodników którzy będą mogli włączyć się do niej strzelając w preematch’u. Poza tym po
preematch’u i briefing’u organizacyjnym zorganizowana będzie impreza integracyjna.
Jaka jest przewidywana infrastruktura techniczna dla sędziów i zawodników
W czasie zawodów zarówno dla sędziów jak i dla zawodników przygotowane będą zadaszenia,
toalety, catering (tradycyjna Polska kuchnia z restauracji nieopodal), a także woda, kawa i herbata.
Zgodnie z wymogami LIII przygotowane zostaną strefy bezpieczeństwa i stojaki na strzelby.
Pomysł na promocje zawodów w Polsce i za granicą
Jako, że w przygotowaniu zawodów udział bierze warszawska firma INCORSA (od lat
współpracująca z Regionem IPSC Polska), która jest oficjalnym dystrybutorem strzelb firmy
Benelli (firma ta jest tytularnym sponsorem zawodów) liczymy na udział wielu zawodników z
drużyny firmowej tego producenta oraz na rozpropagowanie informacji o zawodach kanałami firmy
z Włoch. Firma Incorsa jest także przedstawicielem wielu marek związanych ze strzelbowym IPSC,
a co za tym idzie dysponuje szerokimi międzynarodowymi kontaktami, które zamierzamy
wykorzystać do promocji zawodów za granicą. Oczywiście mamy zamiar wykorzystać wszystkie
możliwe kanały w mediach społecznościowych do pozyskania zawodników, a także innych firm
które w roli sponsorów będą mogły współuczestniczyć w tym wielkim święcie strzelbowego IPSC
w kraju. Do promocji użyte będą także specjalnie przygotowane materiały fotograficzne oraz
specjalnie założona na tę okazję strona internetowa (www.bsmmarynino.pl). Chcemy zadbać o
promocję w jak najszerszym zakresie gdyż przyszłościowo planowane są kolejne, jeszcze większe
edycje tych zawodów. Z samej tylko strony firmy INCORSA przewidziane są do promocji
zawodów następujące kanały informacyjne:
Czy są planowane nagrody dla zwycięzców(poza medalami itp.), jeśli tak to jakie
Na zwycięzców zawodów zarówno w tzw. overall-u jak i klasyfikacji krajowej Mistrzostw Polski
czekać będą specjalnie przygotowane medale i statuetki we wszystkich klasach i kategoriach które
przewidują przepisy IPSC. Dla członków zwycięskich drużyn w klasyfikacji drużynowej
przygotowane będą specjalne medale. Poza tym korzystając ze współpracy firmy INCORSA
wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy „pakiet startowy”. Planowane jest także nagrodzenie
zawodników, zwycięzców shoot-off oraz losowanie, wśród uczestników, nagród rzeczowych w
trakcie oczekiwania na weryfikację wyników zawodów. Planowane jest do rozlosowania strzelba
BENELLI i VOUCHERY, - z uwagi na chęć promocji na Polskim rynku nagroda taka oraz
Vouchery będzie skierowana do uczestników z Polski. Ponadto dla wszystkich zawodników, którzy
zajmą miejsca 1-3 amunicja śrutowa firmy ELEY, zestawy preparatów renomowanej firmy
BALLISTOL oraz inne. Do współpracy zostaną zaproszeni liczący się na krajowym i zagranicznym
rynku producenci akcesoriów strzeleckich co powinno podnieść rangę zawodów oraz jakość nagród
zgromadzonych w losowaniu.
Dlaczego zawody organizowane przez ciebie powinny być MP, co je będzie wyróżniać i na
jakie dodatkowe atrakcje mogą liczyć zawodnicy i sędziowie.
Pomysł na strzelbowe zawody BENELLI SHOTGUN MARYNINO obliczony jest na kilka lat i z
racji tego, że zawody odbywać się mają na największej strzelnicy w Centralnej Polsce, pragniemy
aby stały się swego rodzaju marką samą w sobie. Do tej pory nie było w kraju podobnej wielkości
zawodów strzelbowych IPSC a pierwsza edycja planowanych zawodów jest wstępem do
największej imprezy w Polsce a docelowo do jednej z największych strzelbowych dynamicznych
imprez w Europie. Strzelnica w Maryninie to obiekt doskonale usytuowany ze świetnym dojazdem
oraz bliskością do stolicy Polski, położona w atrakcyjnej okolicy, którego właściciele

zainteresowani są promowaniem strzelectwa dynamicznego i stworzeniem imprezy jedynej w
swoim rodzaju. Współpraca z włoskim producentem broni, jednym z wiodących na ryku
strzelbowym, a także Centralą Handlową INCORSA stwarza okazję na bogatą promocję tych
zawodów i Regionu IPSC Polska na Świecie, a także na przygotowanie dla uczestników zmagań
szeregu atrakcji w postaci ciekawych i wymagających torów oraz możliwości testowania broni i
amunicji. Także sędziowie z racji pracy pod przewodnictwem RM z IROA będą mogli poszerzyć
swoją wiedzę z zakresu strzelby IPSC, oraz zdobyć dodatkowe punkty w swoim sędziowskim
dorobku. Liczymy że w kolejnych latach bycie sędzią na tych zawodach będzie nobilitacją dla
każdego z członków naszego NROI. Mamy nadzieję, że udział i ewentualne uzyskanie tytułów
Mistrzostw Polski wzmocni pozycję imprezy i przyczyni się do rozwoju jej w kolejnych latach. Jak
pisałem, celem naszym jest zorganizowanie cyklu strzelbowych zawodów LIII. Możliwość budowy
20 i więcej torów daje nam szansę na stworzenie największej tego typu imprezy w tej części
Europy. Wielkość i usytuowanie obiektu spokojnie pozwala myśleć że przy sukcesie tej imprezy i
zdobyciu odpowiedniego doświadczenia w przyszłości mogły by się tu odbyć Mistrzostwa Europy
w strzelbie IPSC. Liczymy. że oprawa zawodów, wysoka jakość wykonania i wspaniała atmosfera
będzie mogła posłużyć jako wizytówka Regionu IPSC Polska, co jako organizatorzy stawiamy
sobie jako pierwszoplanowe zadanie. Uzyskanie tytułu Mistrzostw Polski będzie wyrazem zaufania
i poparcia ze strony DR IPSC Polska dla tak nakreślonego planu działania i propagowania strzelby
IPSC na najwyższym poziomie.

