
KOMUNIKAT 

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I 

SŁABOWIDZĄCYCH 

W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM W POSTAWIE STOJĄC I W 

POSTAWIE LEŻĄC  

BIAŁYSTOK 30. 11 – 03. 12. 2017 

 

 

 

 

 CELE 

 - Wyłonienie najlepszych drużyn w Mistrzostw Polski na rok 2017. 
 -  Propagowanie sportu strzeleckiego w środowisku osób Niewidomych i Słabowidzących.                                
  

ORGANIZATOR 

Organizatorem Mistrzostw Polski jest ZKF „OLIMP” w Warszawie. 

 

WSPÓŁORGANIZATOR                                                                  
Integracyjny Klub Sportowy VICTORIA w Białymstoku  

 

TERMIN I MIEJSCE 

Mistrzostwa odbędą się w Białymstoku w dniach 30.11-03.12.2017 w Kompleksie 

Hotelowym „Nad Zalewem” w Wasilkowie. 

 

UCZESTNICTWO 

W Mistrzostwach uczestniczyć będą drużyny kobiece oraz męskie w 3-osobowych składach 

wraz z jednym asystentem na drużynę. Zawodnicy muszą legitymować się znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. 

 

PRZEBIEG ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzone w postawie leżąc i stojąc na tarczach  elektronicznych. 

Zgodnie z regulaminem PZSS i IBSA i zasadami zatwierdzonymi przez koordynatora. 

Zawodnicy biorący udział w zawodach startują w strojach strzeleckich lub sportowych. Dla 

trzech najlepszych drużyn kobiecych i męskich organizator zapewnia puchary i medale. 
 

 ODPŁATNOŚĆ 

 W Drużynowych Mistrzostwach Polski obowiązuje odpłatność w wysokości 180 złotych od 

drużyny w wraz z asystentem. Płatne gotówką u koordynatora na odprawie technicznej w 

dniu 30.11.2017 o godz. 20.00 lub przelewem na konto ZKF Olimp okazując na odprawie 

technicznej  dowód  wpłaty. Koszt udziału dodatkowych osób wynosi – 250zł. 

 

PRZYJAZD                                                                                                                  

Przyjazd ekip w dniu 30.11.2017. w godzinach popołudniowych. Bezpośrednio do 

Kompleksu Hotelowego ”Nad Zalewem” w Wasilkowie. Dojazd z dworca PKS autobusem 

linii 100 w kierunku Święta Woda. Z dworca PKP najlepiej przejść przez most na dworzec 

PKS i autobus linii 100 lub autobusem linii 2, 21 dojechać do Rzeki Białej i się przesiąść na 

linię 100. 



 

Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 22.11.2017 r. 

Zgłoszenie musi zawierać: 

-imię i nazwisko zawodnika 

-numer pesel 

-stopień niepełnosprawności 

- nazwisko i imię asystenta 

Na zawody należy zabrać ksero aktualnego orzezenia 
 

Adres kontaktowy:  

Koordynator Wacław Morgiewicz   tel.. 603 198 909 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ksbialystok@piast.pl 

 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu 

oraz zmiany harmonogramu.   

 

 

                                                                                                             KOORDYNATOR    

                                                                                                           Wacław Morgiewicz                                                              

mailto:ksbialystok@piast.pl

