
 
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

„Wojewódzkich zawodów w strzelectwie laserowym niewidomych  

i słabowidzących o Puchar Prezesa IKS Morena”. 

 
IŁAWA, DNIA 2-3.06.2018 r. 

 

Organizator:  Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu Osób 

Niepełnosprawnych  

Współorganizator: Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki 

Niewidomych i Słabowidzących „MORENA” 

 

Turniej dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

 
KOORDYNATOR: 

Stanisław Piasek , tel. 609 539 670 

 

CEL TURNIEJU: 

- wyłonienie  zwycięzcy turnieju w strzelectwie z broni laserowej w kategorii kobiet i 

mężczyzn wśród osób niewidomych i słabowidzących oraz kategorii open. 

- popularyzacja strzelectwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób 

niewidomych i słabowidzących 

- możliwość rywalizacji sportowej 

- zawody odbywać się będą z broni długiej po trzy serie, w każdej po 10 strzałów.  

Przed każdą serią zawodnik będzie miał do dyspozycji skorzystania z 3 strzałów próbnych. 

- każdy z zawodników startuje w nieprzezroczystych goglach . 

- O kolejności miejsc decyduje suma punktów uzyskanych z dwóch serii. 

 

 



MIEJSCE I TERMIN: 
Zawody zostaną rozegrane w dniu  2 czerwca 2018r. r. w godz. 8:00 – 15:00 

Miejsce zawodów i zakwaterowania :  

Ośrodek Wypoczynkowy "Leśna Przystań" ul. Sienkiewicza 9, 14-200 Iława 
(Dojazd do centrum miasta z dworca liniami nr 2 i 3, wysiąść na przystanku Królowej 

Jadwigi) 

Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców odbędzie się w sobotę o godz.18.00.  

Dla najlepszych zawodników przewidziane są medale i nagrody rzeczowe. 

UCZESTNICTWO: 
W zawodach mogą brać udział osoby, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. 

ODPŁATNOŚĆ: 
Każdy uczestnik zawodów ponosi odpłatność w wysokości 75,00 zł.  

(w cenę wchodzi : startowe +obiad + nocleg + Śniadanie) 

Sam start– 10,00 zł  

Opłatę należy dokonać gotówką u koordynatora 

Na zawody należy obowiązkowo zabrać obuwie i strój sportowy oraz orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Sprzęt zapewnia organizator. 

Zarząd Klubu IKS „Morena z przyjemnością informuje , że w tym roku klub obchodzić będzie 

20-lecie swojej działalności. Dnia 2 czerwca o 19:00 organizowany jest z tej okazji bankiet. 

Odpłatność dodatkowa wynosi 25 zł 

 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia należy przesłać e-mailem morenailawa@wp.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do 15.05.2017 r. 

 

W treści zgłoszenia prosimy umieścić:  nazwisko i imię, datę urodzenia, stopień 

niepełnosprawności, skan aktualnego orzeczenia oraz czy osoby będą korzystać z 

noclegu i bankietu, godzinę przyjazdu i wyjazdu !!! 

 

W sprawach techniczno-organizacyjnych :  

KOORDYNATOR Stanisław Piasek , tel. 609 539 670 

Biuro IKS „Morena” , tel. 512 916 994 

 

 

 

koordynator 

Stanisław Piasek 
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