Witam wszystkich
Jest możliwość uczestnictwa w szkoleniu IPSC organizowanym na naszym terenie i dla
naszego klubu przez Zbigniewa ŚWIRCZKA.
Jest to czałowy zawodnik polskiego IPSC oraz były antyterrorysta z Katowic, w tej chwili
szkoli polską armię.
Zbyszek jest jednym z organizatorów LONG SHOT o którym każdy z was raczej słyszał.
Szkolenie będzie wyglądać jak poniżej (wklejam z nim korespondencję)
20 godzin to są 3 dni strzelania na strzelnicy ilość osób maximum 6.
koszt 600 zł dla Zbyszka od głowy przy 6 osobach Pamiętajmy że przyjeżdżą on tutaj na 3 dni
i płaci za hotel dodatkowo 20 godzin to prawie 7 godzin dziennie. 800 szt amunicji to także
nie żarty
WAŻNE szkolenie odbędzie się w środku tygodnia data do ustalenia.
kasę biorę z góry aby póżniej nie świecić oczami
oto mail który otrzymałem CHĘTNI KONTAKT ZE MNĄ 509 378-444 Paweł Kwiatkowski
Witam Cię serdecznie.

Szkolenie ma na celu przygotowanie nie tylko do uprawiania konkurencji dynamicznych ale i strzelań pro
obronnych z użyciem broni krótkiej. W moim klubie oprócz strzelań konkurencji sportowych realizujemy
treningi w posługiwaniu się bronią w ochronie osobistej. Te z kolei zbliżone są do zasad PiRO (Pistolet i
Rewolwer Obronny). Podstawy oraz zasady są w zasadzie poza kilkoma niuansami takie same. Dlatego w
naszym kursie skupiamy się na sprawach które są istotne zarówno dla zawodnika strzelającego IPSC,
IDPA czy PiRO.
Osoby które chcą uczestniczyć w szkoleniu powinny posiadać następujące wyposażenie:
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Broń krótka (pistolet). Sugeruje przemyślane zakupy broni a nie kierowania się modą
czy panującymi tendencjami na rynku;) W razie pytań, służę radą i pomocą. Jeżeli ktoś
jeszcze nie ma własnej broni (jest przed zakupem) to mogę ją na potrzeby szkolenia
zabezpieczyć.
Amunicje w ilości minimum 700 – 800 szt. (ostatnie szkolenie które realizowałem to ok.
1200 kulek). Tak zazwyczaj bywa, że moi kursanci w trakcie szkolenia wykraczali poza
ustalone limity ;) Dla klubowiczów posiadam amunicje 9 PARA w cenie 0.75 gr/szt.
Dodatkowo w zależności od typu szkolenia i upodobań, posiadam ammo w wariancie
standard oraz wzmocnioną. Cena taka sama.
Kabura do pistoletu. Najlepiej jakiś wariant uniwersalny np. z Kydexu. Wieszaki typu
Ghost, DAA itp. Ok. ale jest to sprzęt drogi i zazwyczaj dedykowany do konkurencji IPSC.
Kabury spełniające wymogi PiRO lub IDPA są jak najbardziej poprawne. Kabura ma
gwarantować bezpieczne przemieszczanie się z pistoletem również w dynamicznym
przemieszczaniu się po strzelnicy.
Magazynki minimum 3 szt.
Ładownica na magazynki. Wytyczne takie same ja w przypadku kabur (pkt 3)
Ochrona wzroku (okulary ochronne)
Słuchawki. Najlepiej aktywne.
Obuwie. To sprawa poważna. Buty muszą gwarantować odpowiednią przyczepność do
podłoża. Lato się kończy i warunki mogą być różne.
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Ubiór. Adekwatny do warunków i pory roku. Nie krępujące ruchów ale też nie mogą być
zbyt „powiewne” ;) Linia taktyczna spodni czy bluz jest ok. Specjalistyczne koszulki
zawodnicze są SUPER ale … bez przesady ;)
Pas. Ważna sprawa! To nie ozdoba tylko element wyposażenia który ma gwarantować
poprawne zamocowanie kabury, ładownic i innego wyposażenia.
Dobry humor!!! To podstawa ;)

Na szkoleniu realizujemy elementy z którymi osoba chcąca strzelać w sposób dynamiczny
spotka się na zawodach czy treningach. Wynikają one ze specyfiki konkurencji i wymagań
regulaminów. Podstawa to BEZPIECZEŃSTWO oraz skuteczność.
Szacunkowa ilość godzin to około 20. Ile będzie nie wiem głównie zależy od kursantów ;)
W razie pytań proszę o kontakt

INFORMACJA DODATKOWA
Prowadzę także działalność koncesyjną.
Mam amunicje w różnych kalibrach.
9 mm PARA – 0.75 gr (hurtowo i dla klubowiczów)
223 GGG – w zależności od ilości ok. 1.5 pln
308 WIN
7,62x39 Barnaul
357 magnum - SB
45 ACP – SB
I inne …

Broń krótka na półce:
CZ Shadow 2
CZ Shadow 1
Glock 17 G4
Oczekuje na CZ P-09 oraz P-10C
I inne …
Karabiny i karabinki
Savage MSR 15 patrol
Savage MSR 15 Recon
Savage MSR 10 Long Range
Savage MSR 10 Hubter
I inne …

Pozdrawiam

