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Komunikat informacyjny 5/2021

Dotyczy: organizacji III edycji Mistrzostw Powiatu Pilskiego Klas Pierwszych.

Informujemy że z dniem 01.VI.2021 w ramach przygotowań do
„III Mistrzostw Powiatu Pilskiego Klas Pierwszych
Szkół Średnich o Puchar Starosty Pilskiego”
dla zainteresowanych strzelectwem oraz współzawodnictwem
międzyszkolnym wznawiamy treningi.
ZAPRASZAMY DO TRENINGU STRZELECKIEGO
reprezentacje trzy osobowe z pierwszych klas, z jednej szkoły mogą
być zgłaszane przez Dyrektora Szkoły 3 reprezentacje z Opiekunem
reprezentacji który bierze udział w treningu i mistrzostwach.
( po otrzymaniu zgłoszeń do 28 maja ustalony zostanie terminarz treningów
oraz plan i termin mistrzostw – treningi i mistrzostwa bezpłatne)

Rywalizacja w konkurencji: karabinek pneumatyczny dystans 10 m,
postawa stojąc bez podparcia, trening 45 minut z założeniem
indywidualnego oddania ok. 50 strzałów.
Klub zapewnia szkoleniowców oraz nowoczesną broń
„Wytrwali” mają możliwość rozwoju strzeleckiego
w sekcjach wyczynowych oraz udziału w ogólnopolskim
współzawodnictwie strzeleckim.
Treningi w poniedziałki, środy, piątki w godz.14.00 -18.00 wg planu:
1) 14.00 - 14.45
2) 15.00 - 15.45
3) 16.00 - 16,45
4) 17.00 - 17.45
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia trenerom - email.
icpila@wp.pl tel.601 078 210 oraz przesłanie składu Reprezentacji do Pani
Wiceprezes – koordynator projektu email: ks-agi03@wp.pl tel.667 984 864
Prosimy by Nauczyciel był obecny na pierwszym treningu
i przedstawił wstępne zgłoszenie reprezentacji.
Z racji na obecne wytyczne w sali w jednym czasie – na jednym treningu
może przebywać tylko jedna reprezentacja.
Uczestników treningu obowiązuje obuwie o płaskiej podeszwie
oraz bluza lub koszulka sportowa, podczas mistrzostw powiatu
koszulka Reprezentacji Szkoły.
Wejście na salę strzelecką zgodnie z obowiązującymi zasadami
sanitarnymi ujętymi w instrukcji wejścia na salę.
Prosimy o ewentualne uwagi tematyczne lub spostrzeżenia
W imieniu Organizatorów
Kazimierz Sadowski prezes/trener oraz Agata Janicka wiceprezes/koordynator

