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

 

V Otwartego Festynu Sportowo- Rekreacyjnego w łucznictwie 

p.n. "Dzień ze Stellą" dla osób niepełnosprawnych 

 

Termin - 18 września 2019 r. godz. 10.oo 

Miejsce - Tory łucznicze K.S. "Stella" w Kielcach ul. Krakowska 374 

Organizator - Klub Sportowy "Stella" Kielce przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  

Uczestnicy: 

 DPS Łagiewniki,  

DPS Gnojno,  

WTZ Zgórsko,  

WTZ Jędrzejów,    

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kielce 

 Zespól Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysko-Kamienna 

 

Konkurencje i ich opis: 

 

Strzelanie z łuku sportowego. Odległość 15 m. Tarcza o średnicy 122 cm. Każdy zawodnik oddaje jeden 

strzał treningowy. Następnie trzy strzały w strzelaniu konkursowym. Liczy się suma trzech strzał. Gdyby dwóch 

lub więcej zawodników uzyskało jednakową ilość punktów, o kolejności zdecyduje kolejne strzelanie jedną 

strzałą , aż do wyłonienia zwycięzcy. 

 

Strzał piłką do bramki. Bramka o wymiarach 1m.x1m. Odległość od bramki 10 m.  Piłka siatkowa. 

Zawodnik wykonuje trzy strzały dowolną nogą w kierunku bramki. Liczą się strzały które wpadną do bramki. W 

przypadku uzyskania prze dwóch lub więcej zawodników jednakowej ilości trafień, oddają oni  po jednym 

strzale, aż do wyłonienia zwycięzcy. 

 

Rzut lotką do tarczy. Każdy zawodnik wykonuje sześć rzutów lotkami do tarczy o średnicy 45 cm. Liczy 

się suma punktów tych lotek które tkwią w tarczy. Gdyby dwóch lub więcej zawodników uzyskało jednakową 

ilość punktów o kolejności zdecydują dodatkowe rzuty. 

 

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. 

 
W każdej z w/w konkurencji w rozgrywkach eliminacyjnych  wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik z 

danej placówki. W rozgrywce finałowej wezmą udział najlepsi zawodnicy z sześciu placówek osobno w 

kategorii kobiet i mężczyzn. Zasady wyłonienia zwycięzcy w danej konkurencji takie same jak w 

rozgrywkach eliminacyjnych. 

 

 

 

 



 

 

Program minutowy festynu. 

 

 18 września do   godz.  9.3o - przyjazd ekip na tory łucznicze. 

   godz. 10.oo - oficjalne otwarcie Festynu 

   godz. 10.3o - początek konkurencji sportowych 

   godz. 13.oo - obiad 

   godz. 14.3o - rozgrywki finałowe  

   godz. 16.oo - zakończenie zawodów, wręczenie nagród  

 

UWAGA !  W zależności od ilości uczestników oraz warunków atmosferycznych program festynu może 

ulec zmianie. 

 

Imienne zgłoszenia zawodników uczestniczących w festynie prosimy przesyłać na adres e-mail klubu: 

klubsportowystella@gmail.com 

do dnia 14 września 2019 r. 

tel. 41 3465198 

 

Inne postanowienia: 

  - wszyscy uczestnicy festynu winni posiadać stroje sportowe 

  - na czas trwania festynu uczestnicy są ubezpieczeni 

  - zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają medale i upominki 

  - konkurencje sportowe będą rozgrywane w kategorii kobiet i mężczyzn. 

  - zespół występujący w festynie może liczyć nie więcej niż 20 osób w tym      

     dwóch opiekunów. 


