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W związku z przyznaniem Polsce 7 miejsc na Mistrzostwa Świata IPSC 2014 (pistolet) 

proszę o dokonywanie zgłoszeń drogą e-mailową najpóźniej do dnia 17.01.2014r. Miejsca 

zostaną przyznane zgodnie z zasadami powoływania reprezentacji Polski na pistoletowe 

Mistrzostwa Świata IPSC w 2014 roku:  

(http://ipsc-poland.org/komunikaty/2013/Reprezentacja_MS2014_zasady.pdf) 

 

W zgłoszeniu należy wskazać: 

1. Imię i nazwisko 

2. Klub 

3. nr aktualnej licencji zawodniczej PZSS 

4. klasę sprzętową (oraz ewentualnie kategorię), w której Zgłaszający chce wystartować 

5. nr PESEL 

6. Wynik procentowy w zawodach LIII lub LIV, w których Zgłaszający wziął udział w 2013 

roku (spośród wytypowanych w zasadach powoływania reprezentacji Polski czyli: każde LIV, 

mistrzostwa krajowe Czech, Słowacji, Niemiec (w dedykowanej klasie sprzętowej) lub Litwy; 

Extreme Euro Open, GP Euro Challenge, Czech Superleague (19.05.2013 lub 28.07.2013), 

Guestrow Open, Sig Sauer Masters, Infinity Open, Berlin Handgun Masters, 5.11 Baltic 

Challenge, Kaunas Open, Arminedas Open, Mosquito Handgun Match, Baltic Storm, 

Tarnovo Open, Med Cup, Geco Open, Civis Cup wraz z podaniem ich nazwy, oraz link'u do 

wyników. 

 

Opłata startowa wynosi 500$, stąd do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu 

uiszczenia opłaty startowej w kwocie 1600 PLN na rachunek Małopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2 o nr 49 1500 1979 1219 7003 4124 

0000. 

W tytule przelewu należy wpisać: MŚ IPSC 2014 opłata startowa, imię i nazwisko. 

 

Po dokonaniu płatności do organizatorów oraz ewentualnym przyznaniu dodatkowych miejsc 

zostaną rozliczone ewentualne nadpłaty lub niedopłaty oraz zwrócone zostaną 

niewykorzystane opłaty osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania miejsca na 

zawodach.  

 

Brak zgłoszenia; nieopłacenie aktualnej składki IPSC (za 2014); niekompletne zgłoszenie; lub 

brak zaksięgowanej opłaty startowej w terminie do dnia 17.01.2014r. będzie skutkowało 

pominięciem zgłoszenia.  
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Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu należy wysyłać na adres e-mailowy:  

ws2014pol@gmail.com 

 

Wszelkie informacje o Mistrzostwach Świata IPSC 2014, w szczególności dotyczące dat oraz 

zasad uzyskiwania amerykańskich pozwoleń na broń,  dostępne są na stronie: 

worldshootusa.com  

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z nimi. Przypominam, że w celu wjazdu do USA od 

Polaków w dalszym ciągu wymagane jest posiadanie wizy.  

Organizatorzy zawodów zalecają omijanie w trakcie podróży z bronią Kalifornii, Nowego 

Jorku oraz New Jersey. 
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