
Zwiazek Strzelectwa Dynamicznego  pragnie zaproponowac Dyrektorowi 
Regionu oraz  wszystkim strzelcom naszego Regionu oferte  zorganizowania  w roku 
2014 najważniejszych w Polsce zawodów IPSC - Polish Open. 

Nasz klub dwukrotnie organizował Polish Open – w roku 2007 i 2010, kiedy to nasze 
flagowe zawody Cracow Open odbywały sie w randze Mistrzostw Polski. 

W roku 2014 zawody Polish Open chcielibysmy zorganizowac jako oddzielne zawody, 
nie łaczace sie z żadna inna impreza, grupa strzelców inicjujaca organizacje Polish 
Open 2014 do tego celu chce wykorzystac jeden z terminów zawodów level 3 który 
został  zgłoszony do PZSS przez nasz klub. W miejsce naszego majowego terminu, 
chcemy  zaproponowac  termin  pod  koniec  lipca,  tak  aby  zmniejszyc  do  minimum 
ryzyko braku dobrej pogody. 

Strzelcy ZSD którzy zainicjowali chec zorganizowania zawodów Mistrzostw Polski przez 
nasz klub, to strzelcy z dosc „młodym” doswiadczeniem, wiekszosc z nas strzelectwo 
dynamiczne uprawia od 2010 roku. W tym czasie bralismy udział w wielu zawodach 
krajowych jak i zagranicznych, łacznie z ostatnimi Mistrzostwami Europy, dzieki temu 
moglismy nie jednokrotnie podpatrzyc i uczyc sie jak robia duże zawody lepsi od nas. 

W zawodach Polish Open 2014 chcielibysmy nawiazac pod wzgledem organizacyjnym i 
sportowym do jednych z najlepiej przeprowadzonych przez nasz klub zawodów Cracow 
Open z 2006 roku. 

Dla uczestników planujemy przygotowac bardzo ciekawe i urozmaicone tory, których 
wybudowanie zostanie powierzone posiadajacemu najwieksze doswiadczenie w klubie 
Wiesławowi Burzcowi. 



Wysoki poziom organizacji Polish Open 2014 ma zagwarantowac nasz zespół w osobie: 
Jacek Gdowski, Krzysztof Michalik, Wiesław Burzec, Mariusz Duda, Maciek Muniak oraz 
pozostali członkowie nowego Zarzadu ZSD w osobach Leszka Kucharskiego i Adama 
Pikula. 

Zawody sa przede wszystkim skierowane do strzelców naszego Regionu, ale celem 
wzmocnienia  rywalizacji  sportowej,  chcielibysmy też  zaprosic  strzelców z  regionów 
sasiadujacych. Chcemy promowac zawody u nas w kraju jak również na ważniejszych 
zawodach IPSC w krajach sasiadujacych. 

Celem pozyskania sponsorów nowy prezes ZSD Adam Pikul bedzie promował zawody 
na  targach  IWA  2014,  tak  aby  zawodnicy  którzy  wybiora  nasza  oferte,  podczas 
zawodów mogli przygladnac sie z bliska ofercie firm proponujacych bron i wyposażenie 
strzeleckie. 

Chcemy również zaprosic na zawody i sama ceremonie wreczenia nagród Dział sportowy 
TV Kraków.

Plan zawodów: 

Miejsce rozgrywania zawodów – strzelnica Twierdza, Zielonki / k. Krakowa 24-25.07 
Prematch 26-27.07 Match 

Ilosc torów: 16 

Ilosc strzałów: 285 

opłata startowa: 280 zł 

W ramach startowego przewidujemy dla każdego uczestnika pamiatkowy gadżet,  a 
podczas zakonczenia zawodów losowanie atrakcyjnych nagród. 

Z poważaniem: 

K.Michalik, J. Gdowski, M. Duda, M. Muniak, W. Burzec, L. Kucharski, A. Pikul 


