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ELIMINACJE 
DO MISTRZOSTW POLSKI NIESŁYSZĄCYCH  

W PIŁCE NOŻNEJ 11-OSOBOWEJ MĘŻCZYZN 
ŁÓDŹ, dn. 14-16.08.2020 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 finalistów Mistrzostw Polski Niesłyszących, 
- 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.Współorganizator: Łódzki Klub Sportowy Głuchych w Łodzi, 
   Urząd Miasta Łodzi – Wydział Sportu 
 
4.Data imprezy: 14-16 sierpnia 2020 r.  
 
5.Miejsce zawodów: Boisko piłkarskie (uwaga - boisko sztuczne),  
       ul. Korsynierów Gdyńskich 18, 93-357 Łódź  
 
6.Zakwaterowanie: Hotel „BOSS”, ul. Tatrzańska 11 w Łodzi 
 
7.Wyżywienie: Restauracja „BOSS”, ul. Tatrzańska 11 w Łodzi 
 
8.Warunki uczestnictwa: 
   - Każda drużyna składa się z 16 osób (w tym zawodnicy, trener, kierownik lub kierowca) 
     Nie gwarantujemy noclegów dla większej ilości osób. 
 
9.Sprawy finansowe: 
   Organizator pokrywa koszty związane z zawodami: zakwaterowanie, wyżywienie i napoje, 
   wynajem stadionu, obsługę sędziowska, techniczną i medyczną oraz ubezpieczenie imprezy . 
 
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  
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10.Zgłoszenia: 
     Do 07.08.2020 r. musi zostać podana ilość osób. Zgłoszenia imienne należy wysłać do 7 dni 

przed imprezą na adres e-mail: pilkanozna@pzsn.pl i lksg@wp.pl, na obowiązującym 

formularzu (obowiązkowo !) 

 
 

PROGRAM GODZINOWY 
 
14.08.2020r. – Piątek 
g. 13:30 – 14:30 - weryfikacja - Obowiązkowo !!! 
g. 14:30 – 15:30 - odprawa techniczna - Obowiązkowo !!! 
g. 16:00 – 18:00 -  I mecz      
g. 18:00 – 20:00 - II mecz     
g. 20:00 – 21:00 - kolacja 
g. 22:00            - cisza nocna 
 

15.08.2020r. – Sobota 
g. 07:30 – 08:00 - śniadanie 
g. 10:00 – 12:00 - III mecz    
g. 12:00 – 14:00 - IV mecz    
g. 14:00 – 15:00 - obiad 
g. 15:30 – 19:00 - wolny czas i odpoczynek 
g. 19:00 – 20:00 - kolacja 
g. 22:00     - cisza nocna 
 

16.08.2020r. – Niedziela 
g. 07:00 – 07:30 - śniadanie 
g. 09:00 – 11:00 -  V mecz     
g. 11:00 – 13:00 - VI mecz   
g. 14:00 – 14:30 - obiad i wyjazd ekip 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy. 
 
 

UWAGA !!! 
(jeżeli zostanie przekroczona liczba zawodników - to  klub płaci we własnym zakresie) 
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