
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Ogólnopolskie zawody w Biathlonie Letnim 

Niewidomych i Słabowidzących 

Rymanów,   14 – 17.06.2019 r. 
 

Organizator: Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” przy współudziale 

Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących 

„Podkarpacie” 

 

Zawody dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Miejsce zawodów: Stadion Sportowy w Rymanowie 

Termin zawodów: 14 - 17.06.2019 r,  

Miejsce zakwaterowania:  

Rymanów Zdrój, Hotel „Zacisze” ul. Ogrodowa 28.                                      

Dojazd do Hotelu „Zacisze” autobusami i busami z Warszawy, Rzeszowa, 

Sanoka oraz innych miejscowości w Kraju.  

Cele zawodów: 

 Wyłonienie najlepszego zawodnika w Biathlonie Letnim na rok 2019/2020. 

 Zwiększenie integracji społecznej uczestników. 

 Poprawienie rehabilitacji społecznej uczestników. 

 Krzewienie rywalizacji w duchu fair play w trakcie zawodów. 

 Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników poprzez 

podniesienie rankingu indywidualnego w biathlonie. 

 Propagowanie biathlonu jako dyscypliny sportu Paraolimpijskiej dostępnej 

dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. 

 Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku. 

Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów 

interpersonalnych między zawodnikami. 

Warunki uczestnictwa : 

W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Młodzież do lat 16 na 

podstawie decyzji o posiadanej niepełnosprawności.  

 



System rozgrywek: 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem obowiązującym na 

zawodach dla osób niepełnosprawnych w  biathlonie letnim. 

Zawody zostaną rozegrane w kategorii: senior, seniorka, junior, juniorka, 

młodzik oraz młodziczka na dystansie sprint i bieg indywidualny. 

Sprint: 3 biegi + 2 strzelania z broni biathlonowej. 

Bieg indywidualny: 5 biegów + 4 strzelania.  

Zawodnik B1 startuje w goglach z asystentem a od uzyskanego wyniku  odlicza 

się bonifikatę.  

Startujący zawodnicy powinni posiadać:  

Strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające 

brak przeciwskazań do uprawiania biathlonu. W przypadku braku 

zaświadczenia, zawodnik startuje na własne ryzyko.  

Odpłatność: 

Koszty uczestnictwa w Turnieju ponosi organizator oraz zgłaszające Kluby. 

Uczestnik ponosi opłatę udziału w zawodach wysokości 90,00 zł.  Młodzież o 

ile nie pobiera renty nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży –

wolontariusze również nie ponoszą opłaty. Odpłatność od zawodników 

przyjmowana będzie gotówką w czasie odprawy technicznej lub należy 

wpłacić na konto ZKF „OLIMP” 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672. 

Termin zgłaszania zawodników: 

ostatecznie do 15.05.2019 r. na adres: nr@snstart.pl. Dodatkowych informacji 

udziela koordynator zawodów Stanisław Sęk, tel: 605-442-715 lub 16 670 24 

44. 

W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  

WAŻNE!!! 

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, 

stopień niepełnosprawności i przynależność Klubową.  

Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać przy sobie 

kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu 

wzroku lub w przypadku młodzieży do lat 16 decyzję o posiadanej 

niepełnosprawności. 

Organizator ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie umieszczona na 

stronach internetowych ZKF „OLIMP” – www.zkfolimp.pl  oraz Przemyskiego 

Klubu „Podkarpacie” www.podkarpacie-przemysl.org.pl w dniu 31.05.2019 r.  

Nagrody: 

Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 – 3 otrzymają medale i upominki rzeczowe  

mailto:nr@snstart.pl
http://www.zkfolimp.pl/
http://www.podkarpacie-przemysl.org.pl/


 

Informacje dodatkowe: 

Zawody rozpoczynają się kolacją 14.06.2019 r. (piątek) o godz. 18:00 a kończą 

17.06.2019 r. (poniedziałek) w godzinach dopołudniowych. Uroczyste 

zakończenie w dniu 16.06.2019 r. (niedziela).  

Upoważnionym w imieniu organizatora do wprowadzenia zmian w niniejszym 

komunikacie jest Koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.  

 

 

Koordynator Zawodów  

  Stanisław Sęk  

 

 


