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10:00-10:15 Centrum Kultury Fizycznej, s. 1

Turniej siatkówki „na siedząco” o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami 
i pełnosprawnych
Zasady gry adekwatne do zasad obowiązujących w piłce siatkowej. Gra mieszana – w drużynie trzy kobiety 
i trzech mężczyzn (w tym obowiązkowo dwie osoby pełnosprawne). Set rozgrywany jest do 21 punktów.

21 MARCA 2022
STARTUJEMY

Agnieszka Kołczewska

9:30–11:00 Centrum Kultury Fizycznej, pływalniaZawody pływackie dla osób z niepełnosprawnościami
Dystans: 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem dowolnym. mgr Bartosz Kędracki

10:30–12:30 Centrum Kultury Fizycznej, s. 2Turniej tenisa stołowego w pozycji siedzącej dla osób z niepełnosprawnościami
Na zakończenie turnieju zostaną rozegrane mecze integracyjne. mgr Wojciech Dankiewicz

10:30–12:30 Centrum Kultury Fizycznej, s. 3

Turniej bocci dla osób z niepełnosprawnościami
Boisko do gry o wymiarach 12,5 m × 6 m. Do gry zawodnicy wykorzystują bile wypełnione granulatem – jedną 
białą oraz po sześć bil czerwonych i niebieskich. Zawodnicy, z pozycji siedzącej, wprowadzają bile do gry 
poprzez rzucenie, kopnięcie albo wykonują rzut z wykorzystaniem sprzętu wspomagającego oraz pomocy 
asystenta. Grę rozpoczyna zawodnik, który po losowaniu wybrał bile czerwone, wyrzucając jako pierwszą bilę 
białą (tzw. Jack), a następnie pierwszą swoją bilę czerwoną. Następny rzut należy do przeciwnika. Kolejny 
ruch należy do zawodnika, którego bila znajduje się dalej od bili białej. Zawodnicy wyrzucając swoją bilę, 
mogą przesuwać lub odbijać się od każdej bili znajdującej się na boisku. Celem każdego z zawodników jest 
umieszczenie swoich bil jak najbliżej bili białej. Po wyrzuceniu wszystkich bil kończy się runda. Sędzia 
dokonuje pomiaru odległości i ogłasza wynik, który jest sumą liczby bil jednego koloru, które znajdują się 
najbliżej bili białej. Mecz składa się z czterech (gry indywidualne oraz pary) lub sześciu (gra drużynowa) rund. 
Zawodnicy sklasyfikowani (kategorie: BC1, BC2, BC3, BC4) mogą brać udział w zawodach rankingowych 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, natomiast zawodnicy z kategorią BC5 tylko w zawodach krajowych. 

mgr Mieczysław Granda
mgr Teresa Pasiak 
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13:45–15:00 Centrum Kultury Fizycznej, s. 2
Turniej szachowy dla osób z niepełnosprawnościami rozgrywany z Mistrzem, będącym osobą niewidomą
Turniej rozgrywany jest w formie „żywych szachów”. Uczestnicy gry będą poruszali się po specjalnie 
przygotowanej szachownicy ułożonej na parkiecie sali.

Dominik Szurgot
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 8:30–11:30 boisko ze sztuczną nawierzchnią przy 
Szkole Podstawowej nr 6, ul. Czwartaków 11

Mecz piłki nożnej mężczyzn
Czas gry: 1 × 15 minut. Zespoły rywalizują w sześcioosobowych składach. mgr Tomasz Bednaruk

10:00–12:00 Centrum Kultury Fizycznej, s. 2Turniej tenisa stołowego kobiet i mężczyzn o puchar JM Rektora UMCS
Na koniec zaplanowano zawody o charakterze integracyjnym. mgr Mieczysław Granda

11:00–12:00 Centrum Kultury Fizycznej, pływalnia
Zawody pływackie dla osób z niepełnosprawnością
Dystans: 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem dowolnym. mgr Bartosz Kędracki

 8:30–11:30 Centrum Kultury Fizycznej, s. 3 
Turniej koszykówki kobiet
Drużyny grają systemem „każdy z każdym” bez podziału na grupy. Mecze odbywać się będą według ustalonego 
harmonogramu. Czas gry: 2 × 6 minut, bez zatrzymywania czasu gry.

mgr Justyna Gieroba

11:15–13:30 Centrum Kultury Fizycznej, s. 1
Turniej koszykówki mężczyzn
Drużyny grają systemem „każdy z każdym” bez podziału na grupy. Mecze odbywać się będą według ustalonego 
harmonogramu. Czas gry: 2 × 6 minut, bez zatrzymywania czasu gry.

mgr Andrzej Dubielis

11:45–14:00 boisko ze sztuczną nawierzchnią przy 
Szkole Podstawowej nr 6, ul. Czwartaków 11

Mecz piłki nożnej kobiet
Czas gry: 1 × 10 minut. 
Zespoły rywalizują w sześcioosobowych składach.

mgr Tomasz Bednaruk
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