
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Półfinał Mistrzostw Polski w Strzelectwie Pneumatycznym  

w dwóch postawach: stojąc, leżąc  

 Olsztyn - Dadaj  21 – 24.04.2016 r. 

 

Polska Północna 

 

Organizator:  

ZWIĄZEK KULTURY FIZYCZNEJ "OLIMP" Warszawa  

ul. Konwiktorska 9 

 

Współorganizator:  

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, 10-508 Olsztyn, ul. 

Mickiewicza 17/3. 

 

Koordynator:  

Łożyński Piotr 

 

Miejsce i termin turnieju: 

Zakwaterowanie 

Hotel „Star-Dadaj” 

Termin: 

21-24.04.2016 r.  

Przyjazd zawodników do Olsztyna  21.04.2016 r., wyjazd do hotelu „Star-

Dadaj” autokarem o godzinie 17:00 z okolic dworca PKP. 

Odprawa techniczna o godzinie 20:00 

 

Cele turnieju: 

 Wyłonienie zawodników do Finału Mistrzostw Polski w Strzelectwie 

 Pneumatycznym 

 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: 

Odpłatność od każdego uczestnika w kwocie 40 zł. Więcej szczegółowych 

informacji podaje koordynator Piotr Łożyński Tel. 603-734-303 



 

zZgłoszenia zawodników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 14.04.2016 r. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega 

wprowadzenie odpłatności pełnej dla zawodników i asystentów. 

 

Potwierdzenie przyjazdu zawodników każdego Klubu należy przesłać na adres 

okswim1@o2.pl podając nazwisko imię, PESEL, stopień niepełnosprawności, 

dane asystenta, kserokopie orzeczenia. 

  

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Konkurencja kobiet – KPN 40 STOJĄC (1 godz.) 

Konkurencja kobiet – KPN 60 LEŻĄC (1 godz.) 

Konkurencja mężczyzn – KPN 60 STOJĄC (1 godz. 30min.) 

Konkurencja mężczyzn – KPN 60 LEŻĄC (1 godz.) 

 

Czas przygotowawczy przed konkurencją kobiet i mężczyzn: 

- Ustawienie lamp - 15 min.  

- Ustawienie stanowiska strzeleckiego - 15 min. (możliwość namierzania celu ze 

wskaźnikiem bezpieczeństwa w karabinie) 

- Strzały próbne - 15 min. 

 

Konkurencje odbywają się w kolejności:  

Postawa stojąc (kobiety i mężczyźni) - 22.04.2016 r. 

Postawa leżąc (kobiety i mężczyźni) - 23.04.2016 r.. 

Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami IBSA, 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 Piotr Łożyński 

Tel.: 603-734-303 e-mail: okswim1@o2.pl 

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego 

komunikatu oraz zmiany harmonogramu zawodów.  

 

 

Koordynator zawodów 

Łożyński Piotr 
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