KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w
Strzelectwie Pneumatycznym o „Puchar Podkarpacia”
Tarnów, 10-13.06.2021 r.

Turniej dofinansowany ze środków PFRON w ramach zadania „Sport szansą na
rozwój 8”
ORGANIZATOR:
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących
„Podkarpacie”
MIEJSCE I TERMIN:
Tarnów, 10-13.06.2021 r.
Zawody zostaną rozegrane na strzelnicy LOK w Tarnowie przy ul. Krzyska 17.
Zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 10.06.2021 r. do obiadu 13.06.2021 r.
w hotelu „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28a, 33-100 Tarnów.
Strona internetowa: www.slonecznewzgorze.tarnow.pl
CEL ZAWODÓW:
Wyłonienie zdobywców Pucharu „Pucharu Podkarpacia” w dwóch postawach
stojąc i leżąc.
Popularyzacja strzelectwa jako doskonałej formy rehabilitacji społecznej osób
niewidomych i słabowidzących.
Podniesienie
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i
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współzawodnictwa

w
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ZASADY ROZGRYWEK:
Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Pneumatycznym zostanie przeprowadzony
na elektronicznych tarczach karabinowych (małych) - 60 strzałów, osobno w

kategorii kobiet, mężczyzn i kat.B1 w dwóch postawach, (stojąc i leżąc)
Zawodnicy

kat.B1

startują

zgodnie

z

regulaminem

oraz

zasadami

zatwierdzonymi przez ZKF „OLIMP”.
Sprzęt w strzelectwie pneumatycznym zabezpieczają zawodnicy we własnym
zakresie.
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii zawodnik otrzymuje Puchar
Podkarpacia, zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

UCZESTNICY:
Uczestnikami zawodów mogą być osoby posiadające znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku z terenu Polski, zgłoszone
przez swoje kluby. Na etapie zgłoszeń nie wprowadza się limitu zgłaszanych
zawodników, liczba asystentów ograniczona. Ilość zawodników i asystentów z
danego klubu zostanie potwierdzona po zamknięciu listy zgłoszeń w
dniu 26.05.2021 r..
Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani na zawody są zobowiązani dostarczyć
koordynatorowi na odprawie technicznej ksero aktualnego orzeczenia o
niepełnosprawności. Asystenci przywożą i przygotowują sprzęt dla swoich
zawodników.

ZASADY FINANSOWANIA:
Zawodnicy ponoszą odpłatność w kwocie 90,00 zł od osoby. Płatność u
koordynatora na odprawie technicznej lub na konto:
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących
„Podkarpacie” ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl
Nr konta: BS Dynów 91 9093 1020 2007 0700 0901 0004

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia

uczestników

klubpodkarpacie@wp.pl

należy

przesłać

e-mailem

na

adres

w terminie do 24.05.2021 r.

W zgłoszeniu podać: imię

i

nazwisko

zawodnika, PESEL, stopień

niepełnosprawności, adres zamieszkania, nr telefonu, nazwę klubu oraz
kategorię startową.
Realizowany projekt przewiduje organizacje cyklu sześciu turniejów. Uczestnik
projektu może wziąć udział tylko w jednym turnieju z sześciu organizowanych
przez Przemyski Klub „Podkarpacie” w pozostałych turniejach może wziąć
udział opłacając pełną kwotę za pobyt.
Dodatkowych informacji udziela Stanisław Sęk pod numerem tel. 605 442 715.
Dojazd do hotelu z dworca PKP, autobusem nr 1 lub pieszo w kierunku Parku
Sanguszków ok. 10 minut.

ODPRAWA TECHNICZNA
Odprawa techniczna odbędzie się 10.06.2021 r., o godz. 20.00 w miejscu
zakwaterowania.
Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy
osobistych zawodników oraz asystentów.
Za ewentualne zmiany i poprawki do niniejszego komunikatu odpowiedzialny
jest kierownik projektu.
UWAGA! W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany
będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i ograniczeniami
związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie do
podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań
do

udziału

w

słabowidzących.
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