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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Paraolimpijskie Polish Open w strzelectwie sportowym 

Białystok, 26-28.11.2022r. 
 
1. Organizator 
- Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start; ul. Włókiennicza 4,  
15-465 Białystok, NIP 542-13-00-021 
- Klub Sportowy Kaliber, ul. Grunwaldzka 18, 15-893 Białystok 
 
2. Cel imprezy 
- Wsparcie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie i udział w imprezach 

sportowych. 
- Promocja integracji i pozytywnych postaw. 
- Upowszechnianie strzelectwa sportowego osób niepełnosprawnych i rywalizacji sportowej. 
 
3. Termin i miejsce 
- Zawody odbędą się: na hali Zespołu Szkół Rolniczych ul. Suchowolca 26 w Białymstoku 
- Termin: przyjazd ekip nastąpi w dniu 26.11.2022 (do kolacji), wyjazd w dniu 28.11.2022 (po 
obiedzie). 
 
4. Noclegi i wyżywienie 
Wszystkie ekipy będą zakwaterowane w Hotelu IBIS, aleja Józefa Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok, 
w pokojach dwuosobowych. Śniadania i kolacje będą w Hotelu IBIS. Obiady będą serwowane na 
obiekcie sportowym, w miejscu odbywania się zawodów. 
Za ewentualne zniszczenia i inne nieporządki w hotelach i na obiekcie sportowym, odpowiadają 
kierownicy ekip/zawodnicy (w zależności od zgłoszenia). 
 
Ze względu na limity finansowania, Organizator pokrywa koszt pobytu dla ograniczonej liczby 
zawodników i osób towarzyszących. W przypadku większej ilości zgłoszeń, zostaną wprowadzone 
ograniczenia, które zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 
 
5. Uczestnicy 
Zawodnicy posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie 
potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. 
 
6. Sprzęt sportowy 
Każda ekipa/każdy zawodnik zabezpiecza pistolety i karabiny we własnym zakresie. Organizator 
zapewnia stanowiska strzeleckie wyposażone w EST – SIUS. 
 
7. Regulamin zawodów 
Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem rozgrywek PZSS w kategoriach pistolet i karabin 
pneumatyczny - zgodnie z klasami rozgrywkowymi. 
Obsługę sędziowską, medyczną oraz ubezpieczenie imprezy zapewnia Organizator. 
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Zawody przeprowadzone zostaną w klasyfikacji indywidualnej w konkurencjach: 
R1 - karabinek pneumatyczny 60 strzałów stojąc - mężczyźni SH1 
R2 - karabinek pneumatyczny 60 strzałów stojąc - kobiety SH1 
R3 - karabinek pneumatyczny 60 strzałów leżąc (open - kobiety i mężczyźni) SH1 
R4 - karabinek pneumatyczny 60 strzałów stojąc (open - kobiety i mężczyźni) SH2 
R5 - karabinek pneumatyczny 60 strzałów leżąc (open - kobiety i mężczyźni) SH2 
P1 - pistolet pneumatyczny – 60 strzałów – mężczyźni SH1  
P2 - pistolet pneumatyczny – 60 strzałów kobiety SH1  
- W konkurencji R4, R5 dopuszcza się jedynie stosowanie podpórek IPC (tzw. sprężyn). 
- W pozostałych uregulowaniach zastosowanie mają przepisy IPC oraz ISSF, PZSS. 
- W zależności od ilości zgłoszeń, szczegółowy program minutowy może ulec zmianie, w ostatecznej 
wersji zostanie podany po zebraniu wszystkich zgłoszeń. 
- Podczas konkurencji przeprowadzona będzie „wyrywkowa” kontrola broni oraz sprzętu 
strzeleckiego.  
 
8. Zgłoszenia 
Formularze dostępne na stronie organizatora: www.start.bialystok.pl/imprezy/paraolimpijskie-
polish-open-2022/ 
Zgłoszenie składa się z dwóch dokumentów: 

a) Zgłoszenie do konkurencji Paraolimpijskie Polish Open  
b) Zgłoszenie ekipy Paraolimpijskie Polish Open 

 
Wypełnione dokumenty należy przesłać do 04.11.2022r. do godz. 20:00 – klub przesyła 
wypełnione zgłoszenie do konkurencji oraz zgłoszenie ekipy oraz dołącza do niego skan 
wszystkich stron ważnych orzeczeń o niepełnosprawności każdego zawodnika i przesyła na 
adres: paralympicpo@gmail.com  
 
Po przyjeździe do miejsca noclegu w dniu 26.11.2022r., każda ekipa otrzyma teczkę, gdzie 
będą znajdowały się wzory dokumentów do wypełnienia na miejscu (dokumenty po 
uzupełnieniu należy przekazać do biura zawodów przed rozpoczęciem zawodów): 

• Potwierdzenie obecności (dokument zbiorczy); 

• Oświadczenie RODO (dokument indywidualny); 

• Kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów sportowych (dokument indywidualny). 
Niezłożenie powyższych dokumentów, skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w 
zawodach. 
 
9. Nagrody 
Za zajęcie miejsc I-III w konkurencjach P1, P2, R1, R2, R3, R4, R5 przewiduje się uhonorowanie 
zawodników pucharami/nagrodami. 
   
10. Zasady finansowania             
Zawody finansowane ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(w ramach realizacji projektu pn.: „Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych” w ramach 
konkursu nr 1/2021), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miasta 
Białegostoku przy wsparciu firmy Tent Balony. Partner wydarzenia Lotto. Patronat medialny – TVP3 
Białystok. 

about:blank
about:blank
mailto:paralympicpo@gmail.com


 

- 3 - 

 

 

Organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z ubezpieczeniem zawodów oraz zabezpiecza 2 
noclegi i wyżywienie od kolacji w dniu 26.11.2022 (sobota) do obiadu włącznie w dniu 28.11.2022r. 
(poniedziałek) 
Koszty dojazdu mogą zostać pokryte przez Organizatora po zgłoszeniu takiej potrzeby. 
 
9. Postanowienia końcowe 
 
- W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilościowego 
składu ekip. 
- Zawody przeprowadzone zostaną z zachowaniem wszelkich procedur obowiązujących w czasie 
pandemii Covid-19. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba 
medyczna, trenerzy, kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy zawodów. 
- Szczegółowy program minutowy oraz dodatkowe informacje Organizator prześle po otrzymaniu 
zgłoszeń. 
 
Wszelkie pytania w sprawach organizacyjnych prosimy kierować do: Monika Sobolewska – 
512271332, monika-jarczewska@o2.pl 
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