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INFORMACJA 
 

Zarząd Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu 

informuje, iż w związku z licznymi zapytaniami w sprawie składania wniosków o 

przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2018 co następuje: 

Polski Związek Strzelectwa Sportowego wprowadził w 2012 roku zasady 

posiadania licencji PZSS pozwalający na uprawianie sportu strzeleckiego i 

posiadania broni do tego celu. W myśl tych postanowień niezbędne jest posiadanie 

ważnej licencji na każdy rok kalendarzowy wydawanej w oparciu o załączony 

wniosek. We wniosku tym należy udokumentować czynne uprawianie sportu 

strzeleckiego w zawodach kalendarza PZSS i Wojewódzkich Związków 

Strzeleckich w określonej minimalnej ilości startów: 4 osobostarty w dyscyplinie 

wiodącej oraz po 2 w pozostałych dyscyplinach (karabin, pistolet, strzelba) w roku 

2017. 

Członkowie Klubu posiadający broń lub prawo do jej posiadania którzy w 2017 

roku nie mają niezbędnej ilości startów w zawodach są zobowiązani do 

przystąpienia do egzaminu wewnętrznego którego koszt wynosi 800,00 zł (400,00 

+ 200,00 + 200,00 zł). W przypadku udokumentowania startu w zawodach innych 

niż organizowane przez Klub niezbędne jest dostarczenie kserokopii komunikatów 

z tych zawodów. 

Przypominamy, że wszystkie zawody zawarte w kalendarzu imprez Klubu na 2017 

rok są ujęte w kalendarzu WZSS w Poznaniu i do końca bieżącego roku pozostały 

następujące: 

1) 11.11.2017 r. - 20 zawody strzeleckie o Puchar Niepodległości – broń 

małokalibrowa 

2) 02.12.2017 r. - 20 zawody strzeleckie „Mikołajkowe” – broń małokalibrowa 

3) 30.12.2017 r. - Turniej Noworoczny – broń pneumatyczna 

Składanie wniosków o przedłużenie licencji wraz z opłaceniem składek 

członkowskich na 2018 rok (jednorazowo) wynosi 50,00 zł + 240,00 zł może być 

dokonane od dnia 01.12.2017 r. w siedzibie Klubu w czasie treningów klubowych 

we wtorki i czwartki w godzinach 16:30 – 19:30 oraz środy w godzinach 9:00 – 

13:00. Ostateczny termin składania wniosków ustalamy na dzień 31.03.2018 r.  
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