
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Indywidualnych Mistrzostw Polski w Strzelectwie Laserowym 

Osób Niewidomych i Słabowidzących   

Ustka 10-12.11.2017 r. 

ORGANIZATOR: 

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” w Warszawie, ul. Konwiktorska 9 przy 

współudziale Integracyjnego Klubu Sportowego "ZRYW" w Słupsku,  Al. H. 

Sienkiewicza 8 

 

KOORDYNATOR: 

Mirosław Mirynowski 

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

 

CEL TURNIEJU: 

- wyłonienie Mistrzów Polski w Strzelectwie z Broni Laserowej  w kategorii kobiet i 

mężczyzn w następujących konkurencjach :pistolet, karabin 

i dwubój wśród osób niewidomych i słabowidzących,  

- popularyzacja strzelectwa, jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej 

osób niewidomych  i słabowidzących,  

- możliwość rywalizacji sportowej.  

  

MIEJSCE I TERMIN: 

Zawody zostaną rozegrane w dniach 10-12.11.2017r. w Ustce 

Miejsce zakwaterowania: Pensjonat "Przystań u Kapitana"  

ul. Wrzosowa 1, 76 - 270 Ustka. 

http://www.przystanukapitana.ustka.pl  

Przyjazd uczestników w dniu 10.11.2017r. w godzinach popołudniowych. Impreza 

rozpoczyna się od kolacji o godz. 18:00.  

 

Dojazd z dworca PKP i PKS w Słupsku autobusami Nord Express linia 500, 

Ramzes i PKS z ulicy Wojska Polskiego (100 m od dworca). Wysiąść należy 

na końcowym przystanku – Ustka ul. Portowa pętla i przejść w stronę 

straży pożarnej dalej ul. Darłowską ok 2000 metrów (Nord Express 

dojeżdża po godzinie 18 pod sam pensjonat na ul. Darłowską-Szkoła). 

Ewentualnie taksówką - koszt około 10 zł pod pensjonat. 

Zawody kończą się śniadaniem  w dniu 12.11.2017.  

Odprawa techniczna i oficjalne otwarcie Indywidualnych Mistrzostw Polski w dniu 

10.11.2017r. o godzinie 19:00  

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej. 

Uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski odbędzie się w dniu 11.11.2017r. o godzinie 

20.00. 

 



 

 

UCZESTNICTWO: 

W Indywidualnych Mistrzostwach Polski biorą udział zawodniczki oraz zawodnicy 

zakwalifikowani według kolejności zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń 

wprowadzone zostaną limity na Kluby według rankingu strzelectwa laserowego  

za rok 2016. 

W Turnieju mogą brać udział osoby, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku oraz są członkami Klubów 

Związku Kultury Fizycznej „Olimp”.  

 

ODPŁATNOŚĆ: 

Każdy zakwalifikowany uczestnik zawodów ponosi odpłatność w wysokości 50,00 zł.  

od osoby. Zawodnicy powyżej limitu miejsc dofinansowanych ponoszą odpłatność w 

wysokości 170 zł. Opłatę należy dokonać gotówką na odprawie technicznej lub na konto 

ZKF Olimp.  

Na turniej należy zabrać obowiązkowo kserokopię orzeczenia stwierdzającego 

niepełnosprawność z tytułu uszkodzenia wzroku w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym oraz obuwie i strój sportowy w barwach reprezentowanego Klubu. 

  

ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia należy przesłać e-mailem klub-zryw@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie 

do 30.10.2017r. W zgłoszeniu należy podać nazwiska i imiona zawodników, stopień 

niepełnosprawności, numer PESEL oraz dołączyć orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności.   

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają w poszczególnych kategoriach puchary  

i medale.  

 

 

 

Ze strzeleckim pozdrowieniem 

Koordynator 

Mirosław Mirynowski 

 

mailto:nr@snstart.pl

