
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

5 TURNIEJÓW SPORTOWYCH O „PUCHAR PODKAPRACIA” 

Organizowanych przez Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących 

„Podkarpacie” w 2017 r.  

Przemyski Klub „Podkarpacie”, przedkłada terminy oraz miejscowości, w których organizowane 

będą turnieje o „Puchar Podkarpacia” w 2017 r. Prosimy o zapoznanie się niniejszymi 

informacjami oraz rozpropagowanie wśród Członków Waszych Klubów. Zgłoszenia należy 

wysyłać na adres email: klubpodkarpacie@wp.pl.  - z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje 

kolejność zgłoszeń. Każdy zawodnik może wziąć udział, w tylko jednym turnieju 

o „Puchar Podkarpacia” (dopuszcza się udział w dwóch turniejach po wcześniejszym otrzymaniu 

zgody od Organizatora). Przed każdym turniejem, na stronie Przemyskiego klubu 

tj. www.podkarpacie-przemysl.org.pl (w zakładce informacje bieżące), ukarze się lista 

z osobami zakwalifikowanymi do turnieju. Odpłatność za udział w turnieju można wpłacać 

na konto Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”: Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Przemyślu 

nr konta: 91 9093 1020 2007 0700 0901 0004 lub bezpośrednio przed turniejem na odprawie 

technicznej. 

Dodatkowe informacje uzyskać można u Prezesa Klubu: Stanisława Sęka tel. 605-442-715 

lub w Klubie „Podkarpacie” tel. 16 670-24-44  

Terminy poszczególnych turniejów o „Puchar Podkarpacia”  

1. Turniej w biathlonie letnim o „Puchar Podkarpacia” – Rymanów, 21 – 24.09.2017 r. Biathlon 

letni organizowany będzie z podziałem na kobiety oraz mężczyźni w kategorii junior oraz 

senior. (strzelania z karabinku biathlonowego oraz bieg). Odpłatność za udział 

w turnieju wynosi: 90 zł od zawodnika. 

 

2. Turniej w bowlingu o „Puchar Podkarpacia” -  Rzeszów, 15 – 17.09.2017 r. 

Kręgielnia Kula ul. Krakowska, zakwaterowanie Hotel u Kroczka. Odpłatność za udział 

w turnieju wynosi: 60 zł od zawodnika. 

 

3. Turniej w warcabach stupolowych o „Puchar Podkarpacia” – Rymanów, 08 – 15.10.2017 r. 

Odpłatność za udział w turnieju wynosi: 210 zł od zawodnika. 

 

4. Turniej w szachach o „Puchar Podkarpacia”- Bystre, 22 – 29.10.2017 r.  

Zabezpieczony zostanie dowóz osób z Sanoka do Ośrodka w Bystrem – po wcześniejszym 

zgłoszeniu takiej potrzeby Organizatorowi. Odpłatność za udział w turnieju wynosi: 210 zł od 

zawodnika. 

 

5. Turniej w showdown o „Puchar Podkarpacia” – Przemyśl,  17 – 19.11.2017 r. 

Hotel „Albatros” - turniej połączony będzie z Imprezą Andrzejkową. Odpłatność za udział 

w turnieju wynosi: 60 zł od zawodnika. 
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