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Warszawa 2022-08-29 

„III MISTRZOSTWA POLSKI INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

W STRZELECTWIE SPORTOWYM” 

w dn. 23 września 2022 r. w Warszawie. 

 

                       

ZAPROSZENIE 
Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma przyjemność poinformować Państwa, 

że w dniu 23 września 2022 r. (piątek) w godz. 14.00-18.00 w Warszawie, na Strzelnicy CWKS-LEGIA  

w Rembertowie organizuje: 

 „III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym” 

dla czynnych członków zrzeszonych w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa. 

Celem zawodów jest integracja środowisk inżynieryjno-technicznych, upowszechnianie kultury fizycznej  

i aktywności sportowej wśród członków środowiska Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.                                 

Strzelectwo sportowe jest jednym z najstarszych sportów olimpijskich. 

W dniu 23.09.2022 r. 

Część „A” Wyjazd techniczny (dla pierwszych 20 zgłoszonych osób): 

   - w godzinach 11.00-13.00 zaplanowany jest wyjazd techniczny na jeden z trzech obiektów: 

a) wieżowiec „Varso Tower” najwyższy w Unii Europejskiej o 53 piętrach, 

     mierzący 310 metrów wysokości, o powierzchni 70 500 m2 Zaproszeni Goście będą 

     mogli zwiedzić już ukończony obiekt i zrobić zdjęcia panoramy Warszawy 

     z poziomu dwukrotnie wyższego niż Pałac Kultury i Nauki.  

b) Dworzec Zachodni w Warszawie – budowa największego węzła przesiadkowego  

w Polsce, 

c) budowa „The Bridge”, wieżowca o wys. 174 m. Prace są na etapie stanu „O”. 

Wybór obiektu nastąpi na 2 tyg. przed Imprezą i uzależniony jest od zainteresowania Gości          

oraz względów organizacyjnych na budowie.   
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Część „B” Zawody Sportowe „III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym”: 

Dla pierwszych 33 osób wg kolejności zgłoszeń Zespołów 2 lub 3 osobowych. Organizator przewidział w kosztach 

imprezy max. 10  Zespołów 3 osobowych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

   - w godz. 14.00-18.00 rozegrane zostaną Mistrzostwa  w następujących konkurencjach: 

 Ppn10z13 (pistolet pneumatyczny) 

 Psp10z13 (pistolet sportowy) 

 Pcz10z13 (pistolet centralnego zapłonu) 

 Ksp10z13 (karabin sportowy) 

 Pczdyn10,S5, konkurencja dynamiczna (pistolet centralnego zapłonu i strzelba) 

Część „C” Szkolenie (w formie prezentacji z rzutnikiem): 

   - w godz. 18.30-20.00 w czasie gdy organizator przeprowadzi ocenę rezultatów Zawodów i wyłoni zwycięzców 

przewidziane są 3-4 szkolenia w formie prezentacji z rzutnikiem na tematy związane                   

z budownictwem i powiązane ze sportem strzeleckim. 

Część „D” Spotkanie integracyjne: 

   - w godz., ok. 20.00 wręczanie nagród oraz kolacja integracyjna. 

 

Zawody odbędą się w klasyfikacji generalnej, drużynowej (zespoły 2 osobowe) oraz indywidualnej w której będą 

wyłonieni Mistrzowie Polski w Strzelectwie Sportowym w poszczególnych konkurencjach. [Regulamin w załączeniu] 

Organizator (MOIIB) pokrywa koszt udziału w zawodach do trzech osób z jednej Izby dla 10 pierwszych zgłoszeń,  

oraz dalszych zgłoszeń zespołów 2 osobowych do limitu łącznego 33 osób zgłoszonych z Okręgowych Izb 

Inżynierów. 

Zawody odbędą się z broni klubowej.  Nie jest wymagane doświadczenie zgłaszanych uczestników zawodów.    

Prosimy o podanie danych personalnych i numerów ewidencyjnych izbowych w celu ubezpieczenia uczestników 

wycieczki i zawodów sportowych. 

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia pokrycie kosztów: 

 organizacji wyjazdu technicznego,  

 startowego w zawodach, (na Strzelnicy CWKS- LEGIA w Rembertowie), 

 udostępnienia broni klubowej oraz kosztu amunicji i tarcz, 

 obsady sędziowskiej i instruktorskiej podczas zawodów (i zabezpieczenia medycznego), 

 nagrody: puchary, dyplomy, medale, 

 ubezpieczenia w trakcie wycieczki technicznej i zawodów strzeleckich, 

 szkolenia (zaświadczeń ze szkoleń), 

 kolacji integracyjnej, 

Po stronie Okręgowych Izb zgłaszających swoich członków pozostanie pokrycie kosztów: 

 dojazdu na miejsce wyjazdu technicznego, (koszt parkowania w strefie płatnego parkowania w Śródmieściu 

Warszawy to ok. 10 zł),  
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 dojazdu na strzelnicę CWKS- LEGIA w Rembertowie. Współrzędne: 52,309oN, 21,15361oE 

 noclegu po zawodach – w hotelu "HOTEL NA UBOCZU", 02-988 Warszawa ul. Jara 4A,  

tel.: (22) 885-13-52 

 Pokój jednoosobowy ze śniadaniem w cenie 300 PLN brutto za dobę, 

 Pokój dwuosobowy ze śniadaniami w cenie 340 PLN brutto za dobę.   

Zawody Sportowe „III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym”: 

odbędą się na strzelnicy CWKS "LEGIA" Warszawa, Strzelnica-Rembertów, Al. Gen. Chruściela Warszawa-

Rembertów:  https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/strzelnice/rembertow.html 

(Należy przejechać przez cały teren Akademii Sztuki Wojennej  i od razu za przejazdem kolejowym jest Strzelnica 

CWKS „Legia” Warszawa). 

 
Oczekujemy na państwa na informację zwrotną (e-mail) w formie wypełnionego Zał. 1 „Zgłoszenie uczestników” 

zawierającego listę 2 lub 3 osób z danymi kontaktowymi (ze wskazaniem osoby do kontaktu bezpośredniego),  

do czasu wyczerpania limitu zgłoszeń (max. 33 osoby) lub do dn. 15.09.2022 r.  

Zał. 1 należy przesłać na adres zwrotny. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać u kolegów: 

 

 

Ryszard Rak – Przewodniczący ZSS-MOIIB: r.rak@maz.piib.org.pl ,   (tel.: 692-461-250). 

Ludwik Osmólski - Sekretarz ZSS-MOIIB:   l.osmolski@maz.piib.org.pl 

 

Z wyrazami szacunku 

       Ryszard Rak  
                                                                                             Przewodniczący ZSS-MOIIB 
 

 

 

 

 

 

 

(1) - potrzebne do uzgodnienia rezerwacji w hotelu 

Lista załączników:  
Załącznik nr 1: Lista osób zgłoszonych 
Załącznik nr 2: Scenariusz  
Załącznik nr 3: Regulamin Zawodów 
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