Nasz znak: 604/20

Lublin, dn. 09 listopada 2020 r.
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN DO LAT 23
LUBLIN, dn. 04-06 grudnia 2020 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel
•
•
•
•

imprezy:
organizacja i popularyzacja piłki nożnej w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce,
uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia
wyłonienie najlepszych drużyny w kraju,
obserwacja i nabór utalentowanych zawodników do przyszłej kadry narodowej
niesłyszących,
• promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej
i przeciwdziałania patologiom społecznym,
• nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski Niesłyszących,
• integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport.

2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Współorganizatorzy: Lubelski Klub Sportowy Głuchych „SPARTAN” w Lublinie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Miasta Lublina
4.Termin: 04-06 grudnia 2020 r.
5.Miejsce imprezy: Hala sportowa Centrum Sportowo - Rekreacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego,
ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin
6.Zakwaterowanie: Hotel „Logos”, ul. Akademicka 4, 20-400 Lublin
7.Wyżywienie:

Restauracja „Plackarnia” – Miasteczko Akademickie,
ul. Radziszewskiego 8 (przy kinie Bajka), 20-400 Lublin

8.Uczestnictwo:
• - Prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN
• - w czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatu słuchowego
• - obowiązkowe jest posiadanie ważnych badań lekarskich
• - posiadanie stroju i obuwia sportowego w/g obowiązujących przepisów
• - Drużyna liczy max 11 osób (w tym kierownik lub trener lub kierowca busa)
9. Ważne przepisy:
- W MPN obowiązują przepisy PZPN i PZSN
- Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za
egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan lub kierownik drużyny.
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- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione.
- Zakaz palenia na terenie imprez sportowych.
10. Sprawy finansowe:
- organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów tj.: zakwaterowanie,
wyżywienie, napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie,
trofea.
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży
w ilości do 70% i BUS do 50%.
Faktura ma być wystawiona na:
Polski Związek Sportu Niesłyszących,
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76
11. Zgłoszenie:
Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 27.11.2020 r. na adres: pilkanozna@pzsn.pl
i do „SPARTAN” Lublin na - e-mail lksg@spartan.lublin.pl
Prosimy o możliwie jak najszybciej podanie dokładnej liczby zawodników i w jakich
godzinach. Kontakt e-mail: lksg@spartan.lublin.pl
Odprawa techniczna – piątek 04.12.2020 r. o godz. 21.00 w sali konferencyjnej w hotelu
„Victoria”, ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie – obecność tylko kierowników i trenerów.
PROGRAM:
04.12.2020 r., Piątek
od godz.16:00 - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00-20:00 - Kolacja
21:00
- Odprawa techniczna
05.12.2020 r., Sobota
07:00-08:00 - Śniadanie
08:00
- Otwarcie zawodów
08:30-16:30 – Mecze fazowe
12:30-14:30 – Obiad
16:45-20:00 – Mecze ćwierćfinałowe
20:00-21:00 - Kolacja
06.12.2020 r., Niedziela
07:00-08:00 - Śniadanie
09:00
- Mecze półfinałowe, mecz o 3 miejsce i finały
12:30
- Podsumowanie zawodów.
13:30-14:30 - Obiad i wyjazd uczestników
Organizator ma prawo zastrzegać zmiany w regulaminie imprezy sportowej !!!
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