
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym w trzech postawach: 

klęcząc, leżąc, stojąc.  

Bydgoszcz  20 – 23.10.2017 r.  

Organizator: Związek Kultury Fizycznej „Olimp” w Warszawie 

Współorganizator: Pomorsko – Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i 

Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” w Bydgoszczy 

Koordynator: Krzysztof Badowski 

Miejsce zakwaterowanie – Hotel „Zawisza”, 85-915 Bydgoszcz   ul. Gdańska 

163. 

Termin zawodów  20-23.10.2017                                                                    

Miejsce zawodów – Strzelnica „ Zawisza” ul. Gdańska 163 

Cele turnieju: 

 Wyłonienie mistrza i mistrzyni Polski w strzelectwie 

pneumatycznym oraz mistrza kat. B1 Open na rok 2016 

 Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku 

 Rozwijanie sportowego współzawodnictwa 

Warunki uczestnictwa:  
Prawo uczestniczenia w obu zawodach mają zawodnicy klubów należących do 

ZKF "OLIMP” posiadający znaczny bądź umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Limit miejsc na 3 postawy dla 

poszczególnych klubów poniżej. 

 

Opłaty: 

 wpisowe od każdego uczestnika w kwocie 45 zł. Odpłatność poza limitem 

miejsc wynosi 270 zł. 

W przypadku niewykorzystania miejsc limitowanych przez Kluby koordynator 

ma prawo przydzielić miejsce limitowane innemu klubowi. 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie               

do dnia. 06.10.2017 r.  



 

Potwierdzenie przyjazdu zawodników każdego Klubu należy przesłać                 

na adres luczniczka.bydgoszcz@vp.pl podając nazwisko imię, PESEL, 

stopień niepełnosprawności oraz dane asystenta. (jest możliwość zgłaszania 

się na jeden lub oba turnieje).  

Nie dokonanie zgłoszenia na 3 postawy w określonym terminie oznacza 

rezygnację z udziału w Mistrzostwach, a tym samym zaproszenie do 

udziału zawodników spoza limitu miejsc.  

Sposób przeprowadzenia zawodów 

Bez kat. 

Konkurencja kobiet – KPN 3x20 (2 godz.) 

Konkurencja mężczyzn – KPN 3x40 (3 godz. 15 min.) 

Kat. B1 

(Do ogólnej klasyfikacji u mężczyzn liczone będzie tylko pierwsze 20 strzałów 

a kolejne 20 do rankingu). 

Czas przygotowawczy przed konkurencją kobiet i mężczyzn – 20 min. 

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:  

mailto:luczniczka.bydgoszcz@vp.pl


 

Koordynator Krzysztof Badowski 

Tel.: 694437113 e-mail: kbadowski@vp.pl 

Zawody będą przebiegały zgodnie z regulaminem PZSS. Organizator zastrzega 

sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz zmiany 

harmonogramu zawodów.  

Koordynator  

Krzysztof Badowski 

Limity miejsc:                                                                                                                 

KLUB Mężczyźni Kobiety 

Przemyśl 3 3 

Bielsko Biała 2 1 

OKS WiM 3 3 

Słupsk 3 2 

Iława 1 2 

Białystok 2 1 

Bydgoszcz 2 1 

Wrocław 2 2 

Łódź 0 2 

Włocławek 2 1 

Kielce 0 1 
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Giżycko 1 0 

SUMA 21 19 

Łącznie 40 

 


