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MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
 W LEKKOATLETYCE JUNIORÓW I SENIORÓW 

POZNAŃ, dn. 02-04 LIPCA 2021r. 
 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 
MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU  

 
KOMUNIKAT nr.1 

 
1.Cel imprezy: 

➢ Organizacja i popularyzacja lekkoatletyki w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce. 
➢ Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. 
➢ Wyłonienie Mistrzowie Polski Seniorów Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2021. 
➢ Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry 

narodowej Niesłyszących.                                                
➢ Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i 

przeciwdziałania patologiom społecznym.  
➢ Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 
➢ Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej 

postawy fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa.  
➢ Przygotowanie do Mistrzostw Świata Głuchych LUBLIN 2021 
➢ Przygotowanie do Letnich Igrzysk Głuchych CAXIAS DO SUL 2022 
➢ Przygotowanie do Mistrzostw Europy Juniorów Głuchych SZCZECIN 2022 

 
2.Organizator: 
Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Data imprezy: 
02-04 lipca 2021 r. 
 
4.Miejsce zawodów: 
Stadion Lekkoatletyczny GOLĘCIN, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań 
 
5.Zakwaterowanie: 
Hotel „Mercury” , ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań 
 
6.Wyżywienie: 
Hotel „Mercury” , ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań 
 
7.Sprawy rejestracyjne: 
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie od kolacji w dniu 02 lipca 2021 roku do obiadu  
w dniu 04 lipca 2021 roku. 
Zamówienia na noclegi i wyżywienie z podaniem ilości zawodników w podziale na dziewczyny  
i chłopców oraz ilości opiekunów z podziałem na kobiety i mężczyźni należy przesłać wyłącznie na 
adres emailowy: wlodek@adamiak@o2.pl, katarzyna.witman-dziurla@wp.pl i 
lekkoatletyka@pzsn.pl w terminie do dnia 25 lipca 2021 roku. 
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8.Sprawy finansowe: 
Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, tj. zakwaterowaniem, 
wyżywieniem, napojami, wynajmem boiska, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę 
medyczną, obsługę wolontariatu oraz z ubezpieczeniem imprezy, trofea sportowe. 
 
PZSN pokrywa koszt podróży po wystawieniu faktury lub na podstawie imiennej listy kosztów 
podróży (dofinansowanie do 70%) lub BUS (dofinansowanie do 50%). 
 
Faktura musi być wystawiona na:  
Polski Związek Sportu Niesłyszących,  
al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin,  
NIP: 946-263-87-76 
 
9.Ważne przepisy Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce: 

• w turnieju obowiązują przepisy PZLA i PZSN; 

• Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy.  
Za egzekucję roszczeń z tego tytułu odpowiada kapitan lub kierownik drużyny; 

• wejście na boisko tylko w obuwiu odpowiednim do lekkoatletyki; 

• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione; 

• Zawodnicy nie mogą mieć aparatów słuchowych; 

• uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatorów. 

 
10.Nagrody: 

• za zajęcie I – III miejsc - medale i dyplomy. 
 
11.Zgłoszenie: 
Zgłoszenie imienne należy wysłać do 25.06.2021 roku (liczy się data wpływu) na adres emailowy: 
PZSN lekkoatletyka@pzsn.pl oraz główni koordynatorzy: wlodek_adamiak@o2.pl i 
katarzyna.witman-dziurla@wp.pl na wypełnionym formularzu PZSN. 
 

Dodatkowo w zgłoszeniu do 25.06.2021 roku na adres mailowy: wlodek_adamiak@o2.pl i 
katarzyna.witman-dziurla@wp.pl proszę o dokładne podanie ilości osób oraz kiedy przybywacie.  
 
Odprawa techniczna w piątek 02.07.2021 roku o godz. 21.00 w Sali konferencyjnej w hotelu 
Mercury przy ul. Roosevelta 20 w Poznaniu. Obecność obowiązkowa! 
 
12.Konkurencje: 
JUNIOR DO LAT 16 
Kobiety: 
100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 1500 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w dal, 
skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m i sztafeta szwedzka (400m+300m+200m+100m) 
 
Mężczyźni: 
100 m, 200 m, 400 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem,  
skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m i sztafeta szwedzka 
(400m+300m+200m+100m) 
 
JUNIOR DO LAT 19 
Kobiety: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w dal, 
skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m i sztafeta szwedzka (400m+300m+200m+100m) 
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Mężczyźni: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem,  
skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m i sztafeta szwedzka 
(400m+300m+200m+100m) 
 
SENIOR 
Kobiety: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w dal, 
skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m  
 
Mężczyźni: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem,  
skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m i sztafeta mieszana (2K+2M) 
 
13.Program zawodów: 
Piątek, 02 lipca 2021 roku  
od godz. 16:00 - przyjazd i zakwaterowanie drużyn 
18:00 – 19:45 - weryfikacja 
18:00 – 19:00 - kolacja 
20:00   – odprawa techniczna  
 
Sobota, 03 lipca 2021 roku 
08:00 – 09:00 - śniadanie  
10:00   – czas wolny 
12:00 – 12:30 - obiad 
13:30   – wyjście na stadion  
15:00 –  - otwarcie Mistrzostw 
15:15 – 18:00 - I część – blok zawodów wg programu 
18:00 – 19:00  - kolacja  
 
Niedziela, 04 lipca 2021 roku 
07:00    - śniadanie  
08:30   - wyjazd na miejsce zawodów 
10:00   - II część – blok zawodów wg programu 
13:30 – 14:00 - obiad  
15:00   – wyjazd uczestników zawodów 
 

Organizator i współorganizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zawodów 
oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr. 2) ! 

 
Serdecznie zapraszamy do Poznania! 

 
STADION LEKKOATLETYCZNY „GOLĘCIN”, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań 

 


