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Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie 

30-039 Kraków, ul. Pomorska 2 

www: mzss.pl, e-mail: biuro@mzss.pl 

 

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszenia 
zawodów do kalendarza MZSS na rok 2023 

 

Zgłoszenie przyjęte zostanie tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowo wypełnionego 

formularza w formie elektronicznej (Excel). W trakcie wypełniania szablonu zgłoszenia, należy 

wypełnić wymagane pola: 

1. Lp. - Liczba porządkowa – nie jest wymagana. 

2. Rodzaj – wprowadzić należy znak: 

a. ZL – zawody dla zawodników tylko i wyłącznie z licencją zawodnicza PZSS, 

wymagany obserwator WZSS lub PZSS – zawody zaliczane do przedłużenia 

licencji zawodniczej. 

b. ZO – zawody otwarte – nie zaliczane do przedłużenia licencji zawodniczej – 

w zawodach może brać udział dowolna osoba nie posiadająca licencji 

zawodniczej, np. pikniki strzeleckie. 

c. ZZ – zawody zamknięte – nie zaliczane do przedłużenia licencji zawodniczej, 

np. zawody dedykowane dla pracowników jakiegoś przedsiębiorstwa, zakładu, 

instytucji itp. – w zawodach biorą udział tylko i wyłącznie osoby zaproszone przez 

organizatora. 

d. EV – EVENT – impreza okolicznościowa zgodna z kierunkiem promocji strzelectwa 

sportowego itp. 

3. Data Początku – dla wydarzeń wielodniowych, należy podać datę rozpoczęcia 

wydarzenia. 

4. Data Końca – ostatni dzień wydarzeń wielodniowych, w przypadku wydarzeń 

jednodniowych pozostawić puste. 

5. Nazwa wydarzenia/zawodów – podajemy pełną nazwę. 

6. Organizator – nazwa skrócona organizatora, zgodna ze słownikiem skrótów 

używanych w PZSS. W przypadku organizatorów nieumieszczonych w słowniku – 

nazwa skrócona. 

7. Del./Obs. – zaznaczyć jeśli zawody będą planowane z udziałem delegata PZSS 

lub Obserwatora WZSS – dotyczy tylko zawodów kategorii ZL. 
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8. Lokalizacja – podajemy lokalizację wydarzenia, w przypadku wydarzeń, które miałyby 

się odbywać w kilku miejscach, należy wprowadzić kolejne lokalizacje po przecinku. 

W określeniu lokalizacji należy zachować kolejność: Miasto, adres 

9. Dyscyplina – Znakiem X oznaczyć, jakie dyscypliny będą rozgrywane w czasie trwania 

zawodów – nie dotyczy eventów. 

10. Kategoria – Znakiem X oznaczyć właściwe. 

11. Konkurencje ISSF/PZSS – oznaczyć jeśli w zakresie rozgrywanych konkurencji 

znajdują się konkurencje z katalogu regulaminów PZSS. 

12. PZSS – Znakiem X oznaczyć, jeśli zawody zostały zgłoszone do kalendarza głównego 

PZSS. 

Proszę nie stosowanie żadnych formuł wyliczających, kopiujących itp. w opracowywanym 

arkuszu Excel. Opracowany arkusz należy zapisać w formacie edytowalnym XLS i przesłać 

na adres kalendarz@mzss.pl, zgodnie z instrukcją zgłaszania zawodów do kalendarza MZSS 

na rok 2022. 

 

  Opracował: 
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Przewodniczący Komisji ds. Organizacji Zawodów 
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