
3 round Kings Cup 2021 

Drodzy Przyjaciele, 

zapraszamy Was do udziału w zawodach 
1 round Kings Cup 2021 
DVC 
SQUAD shooting team Polska 
 
Wiesław GENO Sioda (POL) Match Director 
Agata Wrzesinska (POL) Stat Director/Match Secretary 
Jan JUMBO Staněk (CZE) Range Master, registration 
Zbyszek Kubicz (POL) Quatermaster 
 
email: geno1971@gmail.com 
tel: 889754535 
 
Strzelnica Wiechlice 
GPS : 51\°33\'42.1"N 15\°36\'21.2"E 

 

Podstawowe informacje 

Data: 09.10.2021 - 10.10.2021 

IPSC Level: III. 

Tory: 16 

Liczba strzałów: 299 

Liczba zawodników w 
prematch: 

30 zawodników 

Mecz główny: 256 zawodników, 8 strzleców w squadzie, 1 dzien strzlania 

Klasy: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver, PCC 

Kategorie: Regular, Lady, Junior, Senior, Super Senior 

Organizator SQUAD shooting team Polska 

Miasto Wiechlice 

Obowiązkowe 
wyposażenie 

Ochraniacze słuchu (słuchawki, zatyczki, etc.) oraz okulary 

Opłata startowa poniżej na stronie 

Uczestnicy Aktywni członkowie uznanego regionu IPSC 

Broń i amunicja Dozwolona broń zgodna z przepisami IPSC. Nie wolno używać amunicji zapalającej, 
oraz przeciwpancernej. 

Jedzenie i picie Zagwarantowane na strzelnicy 

Uwagi 1) Strzelcy ponoszą ryzyko za wyrządzone szkody. 
2) Harmonogram uzależniony jest od liczby zawodników i może ulec zmianie. 
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w szczególnych okolicznościach. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów. 
4) Zawodnik może wystartować w więcej niż jednej klasie, po wcześniejszej akceptacji 
organizatora, na warunkach zgodnych z przepisami IPSC 
5) Jeśli zawodnik nie może, z obiektywnych wzgledów, strzelić 16 torów jednego dnia, 
proszony jest o kontakt z organizatorem. 

http://www.registration.squad.org.pl/kingscup2020/1/map_pl.php


SAFETY & HEALTHY MEASURES 

For the safety of all competitiors, organizers, and all others we will be conducting healthy checks before 
competitior enters shooting range and at any time during the competition if MD deems necessary. Specifically, 
but not limited to, temperature/fewer checks. We will follow the guidelines of the national Ministry of Health and 
other related organizations. If the competitior fails to comply with the test (e.g. fewer > 37.2°C), he will not be 
allowed to enter the shooting range. 

 

Funkcyjni zawodów 

Match Director: Wiesław GENO Sioda (POL) 

Stat Officer/Match Secretary: Agata Wrzesinska (POL) 

Range Master, registration: Jan JUMBO Staněk (CZE) 

Quotermaster: Zbyszek Kubicz (POL) 

 


