
 

   

 

 

 

K O M U N I K A T    O R G A N I Z A C Y J N Y 

I Olimpiady Łuczniczej dla osób z niepełnosprawnością 

„STELLA 2018” 

Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego  ze środków PFRON w 

2018 r.  

Zadanie 5 „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

Termin realizacji zadania – 22 listopada 2018 r. 

Miejsce rozgrywania – hala sportowa K.S. „Stella” w Kielcach ul. Krakowska 374. 

Uczestnicy olimpiady- reprezentacje Domów Opieki Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z 

terenu powiatów : Kielce ,Skarżysko-Kam., Busko , Końskie. 

Czas trwania imprezy – godz. 9.3o – 16.oo 

Program imprezy: 

  Godz. 9.3o – uroczyste otwarcie I Olimpiady Łuczniczej 

  Godz. 10.oo – początek rozgrywek sportowych  

  Godz. 13.3o – spotkanie uczestników z zaproszonymi gośćmi specjalnymi 

  Godz. 14.3o – uroczyste   wręczenie medali i nagród dla zwycięzców 

  Godz. 15.3o – obiad dla uczestników 

Opis konkurencji indywidualnych: 

Strzelanie z łuku wyczynowego – zawodnik wykonuje trzy strzały treningowe oraz sześć strzałów w 

konkursie. Liczy się suma punktów uzyskanych na tarczy. Odległość – 10 m.  

Rzuty lotkami do tarczy- zawodnik wykonuje trzy rzuty treningowe oraz sześć rzutów w konkursie. 

Liczy się suma punktów  lotek tkwiących w tarczy. Odległość - 3 m. 

Rzuty woreczkami do kosza – zawodnik wykonuje trzy rzuty treningowe oraz sześć rzutów w 

konkursie. Każdy trafiony rzut liczony jest jako 10 punktów. Liczą się tylko te woreczki które znajdują 

się na dnie kosza. Odległość – 5 m.  
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Rzut piłką do kręgli – zawodnik wykonuje jeden rzut treningowy oraz jeden rzut w konkursie.  Sześć 

kręgli ustawionych jest w trójkąt równoboczny o bokach 70 cm. w odległości 8 metrów. Należy piłką 

siatkową wykonać rzut aby przewrócić wszystkie kręgle. Za przewrócenie jednego kręgla można 

zdobyć 10 pkt. 

Klasyfikacja indywidualna dotyczy wszystkich konkurencji. Trzech najlepszych zawodników w każdej 

konkurencji  otrzyma medale./złoty, srebrny i brązowy/ 

Klasyfikacja  zespołowa obejmuje wszystkie konkurencje. Zespół liczy 10 osób, ale do klasyfikacji 

zespołowej brane będą wyniki ośmiu najlepszych zawodników z każdej drużyny. Na wynik zespołu 

składają się więc wyniki pięciu konkurencji uzyskane przez ośmiu najlepszych zawodników w każdej 

konkurencji. 

Zaproszeni goście I Olimpiady. 

Pani Małgorzata Olejnik wielokrotna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w łucznictwie.  

Pan Ryszard Olejnik wielokrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich w łucznictwie.  

Pan Ireneusz Kapusta aktualny Mistrz Europy osób z niepełnosprawnością w łucznictwie. 

Pan Rafał Dobrowolski były reprezentant KS „Stella”, uczestnik dwóch Olimpiad w Londynie i Pekinie. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 – wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymują pamiątkowe medale. 

- za miejsca 1-3 w każdej konkurencji medale/złoty, srebrny i brązowy/ 

- za miejsca 1-8 w klasyfikacji zespołowej puchary i nagrody rzeczowe. 

Zgłoszenia imienne do zawodów prosimy przesyłać na adres e-mail klubu : 

klubsportowystella@gmail.com najpóźniej do dnia 16 listopada br. 

Inne postanowienia:  

• - na czas trwania imprezy uczestnicy są ubezpieczeni 

• - konkurencje sportowe będą rozgrywane w kategorii OPEN 

• - wszyscy zawodnicy startujący winni posiadać stroje sportowe 

• - zespół  może liczyć 10 zawodników i dwoje opiekunów 

• - kontakt tel. 41-346-51-98 klubsportowystella@gmail.com 
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