
 

 

 

 
KOMUNIKAT 

 DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 

W STRZELECTWIE  LASEROWYM 

Ustka 01-04.09.2017r. 

 

CEL  

1. Podnoszenie poziomu strzelectwa, jako doskonałej formy rywalizacji sportowej dla 

osób niewidomych i słabowidzących. 

2. Inspiracja dla rozwoju strzelectwa w Klubach ZKF OLIMP. 

3. Wyłonienie drużynowego Mistrza Polski w strzelectwie z karabinku, pistoletu i 

dwuboju w kategorii kobiet i mężczyzn. 

4. Zdobycie lub podwyższenie rankingu w strzelectwie laserowym. 

 

 ORGANIZATOR 

Organizatorem Drużynowych MP jest ZKF OLIMP Warszawa przy współudziale 

Integracyjnego Klubu Sportowego ZRYW. 

Impreza jest dofinansowana ze środków MSiT i PFRON. 

 

KOORDYNATOR 

  Mirosław Mirynowski 

            telefon kontaktowy: 606-271-016 lub  882-178-953 

 

TERMIN I MIEJSCE 

Zawody zostaną rozegrane w dniach 01-04.09.2017r. w Ustce. 

Miejsce zakwaterowania i rozegrania zawodów: Pensjonat „Przystań u Kapitana” ul. 

Wrzosowa 1, www.przystanukapitana.ustka.pl. Dojazd z dworca PKP i PKS 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 15 zł pod 

pensjonat. Przyjazd uczestników w dniu 01.09.2017 r. w godzinach popołudniowych. Kolacja 

o godzinie 18.00.  

Zawody kończą się śniadaniem w dniu 04.09.2017 r.  

Odprawa techniczna i oficjalne otwarcie Mistrzostw w dniu 01.09.2017r. o godzinie 19.00 w  

pensjonacie ”Przystań u Kapitana”.  

 

 

 

Zgłoszenia  uczestników Mistrzostw Polski przyjmuje koordynator na e-mail:  

klub-zryw@wp.pl  w terminie nie przekraczalnym do 18.08.2017 r. 

 

Uczestnikami turnieju są 3-osobowe drużyny męskie lub żeńskie, składające się z osób 

posiadających stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany z powodu 

dysfunkcji wzroku, zgłoszeni przez swoje kluby. Każdy klub może zgłosić dowolną 

liczbę drużyn męskich i żeńskich. 

Kluby zobowiązane są do imiennego zgłoszenia zawodników. Zgłoszenie  powinno 

zawierać dane:  

- imię i nazwisko,  

- PESEL,  

- stopień niepełnosprawności.  

http://www.przystanukapitana.ustka.pl/


 

 

 

 
Kluby biorące udział w Turnieju prosi się o wyposażenie swoich zawodników w stroje 

klubowe. 

 

NA TURNIEJ KAŻDY UCZESTNIK PRZYWOZI KSERO ORZECZENIA O 

STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI z tytułu utraty wzroku. 

 

Lista Drużyn biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Klubu ZRYW, www.ikszryw.slupsk.plb oraz 

stronie ZKF OLIMP. 

 

ZASADY  FINANSOWANIA 

Każda drużyna zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 225 zł (3 osoby X 

75 zł) płatne gotówką u koordynatora na odprawie technicznej.   

 

NAGRODY 

Zwycięskie drużyny (pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach) 

otrzymują puchar i medale. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Zawody zostaną przeprowadzone z broni laserowej z oprogramowaniem starego typu 

z mową czeską.  

http://www.ikszryw.slupsk.plb/

