
 

 

                      

      

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Półfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski 

Osób niewidomych i słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym 

W dwóch postawach: stojąc i leżąc Polska Północna 

Ustka 17 - 20.05.2019 

 

ORGANIZATOR: 

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” w Warszawie przy współpracy Integracyjnego Klubu 

Sportowego ZRYW ze Słupska 

 

KOORDYNATOR: Mirosław Mirynowski  

tel. kontaktowy 882 178 953 

e-mail: klub-zryw@wp.pl    

 

CEL ZAWODÓW: 

- wyłonienie półfinalistów Indywidualnych Mistrzostw Polski w strzelectwie 

pneumatycznym wśród kobiet, mężczyzn i w kategorii B1 w postawie: stojąc i leżąc, 

- popularyzacja strzelectwa, jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób 

niewidomych i słabowidzących, 

- możliwość rywalizacji sportowej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. 

 

MIEJSCE I TERMIN: 
Zakwaterowanie zawodników od kolacji 17.05.2019 (godz. 18.00) do śniadania 20.05.2019 w 

Pensjonacie „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka,              ul. Wrzosowa 1 

Miejsce zawodów – hala sportowa w SP nr 1 w Ustce, ul. Darłowska 18 

Dojazd z dworca PKP i PKS w Słupsku autobusami linii 500 z ulicy Wojska 

Polskiego. Dojazd tylko do pętli przy kościele na UL. Marynarki Polskiej. 
Odprawa techniczna odbędzie się 17.05.2019 o godzinie 19.00. 
 

ZASADY PÓŁFINAŁÓW: 

Półfinały zostaną przeprowadzone na tarczach karabinowych małych w postawie leżąc i 

stojąc. 

W kategorii kobiet, mężczyzn i kategorii B1 – 60 strzałów. Zawodnicy kategorii B1 strzelają 

w opaskach na oczach.  

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem IBSA, PZSS I zaleceniami Zarządu ZKF 

OLIMP. 

Wszystkich zawodników obowiązuje strój  sportowy lub strzelecki: 

- 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. 
 

UCZESTNICTWO: 

W półfinale Polski północnej mogą brać udział następujące kluby: Bydgoszcz, Słupsk, 

Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Iława, Warszawa, Suwałki, Giżycko, Białystok 



 

 

Uczestnikami zawodów mogą być osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Zgłoszone przez klub zrzeszony w ZKF Olimp. Zawodnicy 

zakwalifikowani na zawody przywożą ksero orzeczenia o niepełnosprawności.  

 

 

ZASADY FINANSOWANIA 

Płatność w wysokości 60 zł od zawodnika i asystenta na konto ZKF OLIMP lub 

bezpośrednio u koordynatora.  

 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia uczestników należy przesyłać e - mailem na adres: klub-zryw@wp.pl  

W terminie do 07.05.2019. 

W zgłoszeniu należy podać imię i Nazwisko, PESEL, stopień 

niepełnosprawności,  dane asystenta oraz przewidywany czas przyjazdu.  
 

 

          

Ze strzeleckim pozdrowieniem  

Mirosław Mirynowski 


