
 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym Niewidomych  

i Słabowidzących w trzech postawach: klęcząc, leżąc, stojąc,  
Ustka,  08 – 11.10.2015 r. 

 

 

ORGANIZATOR:  

Związek Kultury Fizycznej "OLIMP" Warszawa, Ul. Konwiktorska 9 

 

WSPÓŁORGANIZATOR:  

Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW” Słupsk, Al. Sienkiewicza 8 

 

KOORDYNATOR:  
Mirosław Mirynowski  

 

MIEJSCE I TERMIN TURNIEJU: 

ZAKWATEROWANIE - Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka,                                 

ul. Wrzosowa 1, 08 – 11.10.2015 r.                                                                       

MIEJSCE ZAWODÓW – SP nr 1 w Ustce, ul. Darłowska 18 

 

CELE TURNIEJU: 
Wyłonienie mistrza i mistrzyni Polski w strzelectwie pneumatycznym na rok 

2015 

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku 

Rozwijanie sportowego współzawodnictwa 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Prawo uczestniczenia w zawodach mają zawodnicy klubów należących  

do ZKF "OLIMP” posiadający znaczny bądź umiarkowany stopień 

niepełnosprawności  z tytułu utraty wzroku.  

 

OPŁATY: 
Zarząd ZKF "OLIMP" ustalił odpłatność od każdego uczestnika w kwocie 30 zł. 

Odpłatność poza limitem miejsc wynosi 270 zł. 

 

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW NALEŻY DOKONAĆ W 

NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE               DO DN. 30.09.2015 R.  

 



 

Potwierdzenie przyjazdu zawodników każdego Klubu należy przesłać                 

na adres klub-zryw@wp.pl podając:  

nazwisko imię, PESEL, stopień niepełnosprawności oraz dane asystenta,  

skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z orzeczonym 

znacznym bądź umiarkowanym stopniem zawodnika. 

 

NIE DOKONANIE ZGŁOSZENIA W OKREŚLONYM TERMINIE 

OZNACZA REZYGNACJĘ Z UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH,  

A TYM SAMYM ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU ZAWODNIKÓW 

SPOZA LIMITU MIEJSC.  

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Konkurencja kobiet – KPN 3x20 (1 godz. 45 min.) 

Konkurencja mężczyzn – KPN 3x40 (2 godz. 45 min.) 

Czas przygotowawczy przed konkurencją kobiet i mężczyzn  

- 15 min. - czas na ustawienie stanowiska 

- 15 min. - czas na ustawienie lampy 

- 15 min. - Strzały próbne 

Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na strzelnicy na godzinę przed 

rozpoczęciem konkurencji. 

 

Konkurencje odbywają się w kolejności: postawa klęcząc, leżąc, stojąc.                      

Przed każdą postawą są strzały próbne. 

Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami ISSF oraz PZSS. 

UWAGA!  Wszystkich zawodników obowiązuje strój strzelecki                          

lub sportowy: 

 - Buty strzeleckie o podeszwie elastycznej, podeszwa wystaje maksymalnie 5 

milimetrów poza obrys buta.  

- Rękawy kurtki strzeleckiej muszą umożliwić pełny wyprost ramion,  

- Brak łat na tyłach spodni, zawodnik musi usiąść w zapiętych spodniach. 

 

KONTAKT:  
Koordynator Mirosław Mirynowski 

Tel.: 606-271-016 e-mail: klub-zryw@wp.pl 

Zawody będą przebiegały zgodnie z regulaminem PZSS. Organizator zastrzega 

sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz zmiany 

harmonogramu zawodów.  
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PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM: 
 

Czwartek 08.10.2015 r.  

18:00 – kolacja  

19:00 – odprawa techniczna 

 

Piątek 09.10.2015 r. 

09:15 – 12:50 –3x40 mężczyzn – pierwsza zmiana 

13:30 – obiad 

15:40 – 18:00 – 3x20 kobiet – pierwsza zmiana 

18:00 – kolacja 

 

Sobota 10.10.2015 r. 

09:15 – 12:50 –3x40 mężczyzn – druga zmiana 

13:30 – obiad 

15:40 – 18:00 – 3x20 kobiet – druga zmiana 

20:00 – kolacja, uroczyste zakończenie zawodów 

 

Niedziela 11.10.2015 r. 

7:00 – 8:00 – śniadanie i wyjazd zawodników 


