
Zawody Międzynarodowe - “Polish Open KALIBER 2021” 
25.11 – 28.11.2021, Białystok, Polska 
 

 
ZAPROSZENIE           

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII edycji  międzynarodowych  zawodów 

POLISH OPEN KALIBER, które odbędą się w dniach 25 - 28.11.2021. Zawody odbędą się 

w halach sportowych Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. Suchowolca 26, Białystok.   

Zawody rozegrane zostaną  na tarczach elektronicznych SIUS. 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 Dwa starty indywidualne (Piątek start bez finałów – eliminacje do Superfinału, 

Sobota/niedziela – 2gi start, wszystkie finały rozegrane zostaną w niedzielę 28.11.2021) 

 Konkurencja MIX bez podziału na kategorie Junior / Senior 

 Ilość miejsc w konkurencjach indywidualnych oraz MIX jest ograniczona, obowiązuje 

kolejność zgłoszeń 

 Istnieje możliwość zgłoszenia pojedynczych strzelców do konkurencji MIX, pojedyncze 

osoby różnych płci zostaną połączone w pary MIX w miarę dostępności miejsc 

 Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami ISSF / PZSS 

 

Konkurencje i kategorie wiekowe: 

10 m Pistolet pneumatyczny 60 Kobiet, Juniorek, Mężczyzn, Juniorów 

10 m Karabin pneumatyczny 60 Kobiet, Juniorek, Mężczyzn, Juniorów 

10 m MIX Karabin / 10m MIX Pistolet  

 

*Dodatkowe atrakcje (dla osób wykupujących pakiet dodatkowy w cenie 100 PLN):  

 Możliwość walki o wejście do SUPERFINAŁU i wygranie nagrody głównej. 

 Możliwość walki o premie za wysokie serie od 50 EUR  do 4700 EUR. 

 Losowanie nagród niespodzianek podczas finałów poszczególnych konkurencji 

 

Program ogólny:  

Środa, 24.11.2021 – Przyjazd ekip 

Czwartek, 25.11.2021 – Konkurencje MIX, Akredytacja, Trening, Odprawa techniczna 

Piątek, 26.11.2021 – Pierwszy start indywidualny -  Eliminacje do SUPERFINAŁU 

Sobota, 27.11.2021 – Drugi start indywidualny (Finały 28.11.2021), SUPERFINAŁ 

Niedziela, 28.11.2021 – Drugi start indywidualny z Finałami 

 

Opłata Startowa dla zawodników z polską licencją – zgodnie ze stawkami PZSS 

Udział w *dodatkowych atrakcjach – 100 PLN obejmuje:  

premie za wysokie serie, udział w losowaniu nagród dodatkowych. 

 

TERMIN ZGŁSZEŃ: 03.11.2021 – zgłoszenia proszę wysyłać na adres: 

kaliberopen@gmail.com 

 

Korekty bezpłatne do 17.11.2021 (akceptacja korekty w zależności od ilości wolnych miejsc) 

Kara za nieodwołanie zawodnika – 200zł + 1 doba hotelowa (w przypadku internatu 3 doby) 

 

 

mailto:kaliberopen@gmail.com


 

NAGRODY:  

 1 miejsce w SUPERFINALE – samochód osobowy* (lub opcjonalnie kwotę 7200 Euro)* 

*zwycięzca zobowiązany jest do opłacenia podatku 10% wartości nagrody 

 2 miejsce w SUPERFINALE – 1999 PLN (kwota wolna od podatku) 

 Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników SUPERFINAŁU 

 Konkurencje MIX – miejsce 1 nagrody rzeczowe, miejsca 1-3: medale, dyplomy,  

 Konkurencje indywidualne z finałami: 

miejsce 1: nagroda rzeczowa lub pieniężna, miejsca 1-3: medale, dyplomy 

 Premia 50 – 4700 EUR (dotyczy startu w Piątek 26.11.2021 dla osób, które wykupiły 

pakiet dodatkowy) 

 wypłacane w karabinie za strzelone serie >= 106,0 oraz w pistolecie za strzelone serie 

>= 99  

Serie od 1 do 6 strzelone pod rząd = 50+150+300+600+1200+2400 = 4700 EUR 

Serie strzelone pod rząd np. 2,3,4: 50+150+300 = 500EUR 

Serie strzelone pojedynczo np. 1 i 3 seria: 50+50 = 100EUR 

* w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie spowodowaną Covid-19 

organizator zastrzega prawo do zmiany nagrody głównej, ograniczenia liczby uczestników lub 

odwołania zawodów. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

Transport pomiędzy podanymi hotelami a strzelnicą jest zapewniony przez organizatora. 

1. **** Hotel Cristal Białystok  (centrum miasta, 5 km od strzelnicy) 

Pokój 1 osobowy – 360 zł/doba – śniadanie wliczone w cenę 

Pokój 2 osobowy – 420 zł/doba – śniadanie wliczone w cenę 

Opcjonalnie kolacja w cenie 60 zł 

 

2. **Hotel  Turkus Białystok (2,7 km od centrum miasta, 8 km od strzelnicy) 

Pokój 1 osobowy – 160 zł/doba – śniadanie wliczone w cenę 

Pokój 2 osobowy – 230 zł/doba – śniadanie wliczone w cenę 

Pokój 3 osobowy – 290 zł/doba – śniadanie wliczone w cenę  

Opcjonalnie kolacje w cenie 25 zł 

 

3.  * Hotel Jard “Nad Zalewem”– Wasilków (8 km od centrum miasta, 11 km od strzelnicy) 

Pokój 1-2 osobowy – 120 zł/doba 

Pokój 3 osobowy – 165 zł/doba,  

Pokój 4 osobowy – 200 zł/doba, 

Opcjonalnie: śniadania i kolacje w cenie 20 zł 

 

4. Internat  

Możliwy do zamówienia wyłącznie z wszystkimi posiłkami. Cena 100 zł za dobę. Ograniczona 

liczba miejsc. 

 

5. Istnieje możliwość zamówienia obiadów na strzelnicy– wyłącznie przed zawodami przez 

formularz zgłoszeniowy – w cenie 20 zł 

Pełne pakiety żywieniowe cena za osobo dobę: 

 Nocleg w pokojach 2 lub 3 osobowych,  

 Wyżywienie: śniadania i kolacje w wybranym hotelu, obiady– catering na strzelnicy 

TURKUS – 160 zł/os/doba,      JARD Wasilków – 125 zł/os/doba, 

 



 

Strzelnica i biuro zawodów:  

Hala Sportowa zlokalizowana w szkole: „Zespół Szkół Rolniczych”  
ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566 Białystok, POLAND 
GPS: 53.11, 23.202    53°06'36"N 23°12'07"E,  

Google maps: „Zespół Szkół Rolniczych, Księdza Stanisława Suchowolca, Białystok” 

 
 

 

Organizator:  

Klub Sportowy "KALIBER" ul. Grunwaldzka 18, 15-879 Białystok 

+48 85 874 98 16, WWW.KALIBERBIALYSTOK.PL, e-mail: UKS.KALIBER@WP.PL  

 

 

ZGŁOSZENIA: KALIBEROPEN@GMAIL.COM 

Adam Pogorzelski +48 509 669 237 

Kierownik zawodów 

 

 

Jolanta Jarczewska +48 502 543 833 

Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego 

 

 

 

 

Włodzimierz Aleksiejuk 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego 
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