Nasz znak: 266/19

Lublin, dn. 30 kwietnia 2019 r.
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W LEKKOATLETYCE JUNIORÓW
do lat 16 i do lat 19
OLECKO, dn.14-16.06.2019 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel imprezy:
- Popularyzacja lekkoatletyki w Polsce wśród Niesłyszących,
- Organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
- Wyłonienie najlepszych zawodników i nabór do kadry Polski niesłyszących juniorów w Lekkoatletyce,
- Integracja młodzieży poprzez sport.
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Współorganizator: Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” Olecko
4.Data imprezy: 14-16 czerwca 2019 r.
5.Miejsce zawodów: Stadion MOSiR, ul. Parkowa 1 w Olecku
6.Zakwaterowanie:
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Słowiańska 2 w Olecku
- Hotel METAMORFOZA, ul. Zamkowa 7 w Olecku
7.Wyżywienie: Hotel METAMORFOZA, ul. Zamkowa 7 w Olecku
8.Zakwaterowanie:
Organizator zapewnia zakwaterowanie, i wyżywienie od kolacji w dniu 14.06.2019 r.
do obiadu w dniu 16.06.2019 r. .
Zamówienia na noclegi i wyżywienie z podaniem ilości zawodników w podziale na dziewczęta i chłopcy
oraz ilości opiekunów z podziałem na kobiety i mężczyźni należy przesyłać na adres mailowy
rtjakubowscy@wp.pl do 24 maja 2019 r. termin ostateczny - ilość miejsc ograniczona)
9.Sprawy finansowe:
Organizator pokrywa koszty związane z zawodami: zakwaterowanie, wyżywienie i napoje, wynajem
stadionu, obsługę sędziowską, 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.Zgłoszenie imienne:
Ostateczne do dnia 31 maja 2019 r. !!!
Zgłoszenia udziału w zawodach prosimy przesyłać e-mailem, email: lekkoatletyka@pzsn.pl
oraz rtjakubowscy@wp.pl
11.Konkurencje:
do 16 lat:
Dziewczęta: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, kula (3 kg), dysk (1 kg),
oszczep (600 gr), w dal, wzwyż
Chłopcy:
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, kula (5 kg), dysk (1,5 kg),
oszczep (700 gr), w dal, wzwyż
do 19 lat:
Dziewczęta: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000m, kula (4 kg), dysk (1 kg),
oszczep (600 g), w dal, wzwyż
Chłopcy:
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000m, kula (6 kg), dysk (1,75 kg),
oszczep (800 g), w dal, wzwyż
Sztafety:
4x100 m i 4x400 m (na wszystkie kategorie ze względu na małą ilość uczestników)
12.Zawodnik z kategorii młodszej może wystartować w konkurencji z kategorią starszą wiekowo
13.Szczegółowy program zawodów zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń.
Komunikat nr. 2 (szczegółowy) zostanie wysłany do zainteresowania klubów
14.Nagrody:
- miejsca od 1 do 3 – medale i dyplomy. Po warunkiem że w danej konkurencji wystartuje
co najmniej 5 osoby z 3 różnych klubów.
- drobne upominki (w miarę możliwości finansowych)
15.Kontakt i zgłoszenia:
Regina Jakubowska, e-mail: rtjakubowscy@wp.pl oraz telefon 600-194-488
16.Postanowienia końcowe
- Regulamin zawodów według regulaminu PZLA
- W czasie rozgrywania konkurencji nie wolno startować w aparatach słuchowych
- Każdy zawodnik/czka zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu potwierdzającego tożsamość
oraz kartę zdrowia
- Jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach w danym dniu oraz w sztafecie
- Będzie prowadzona również klasyfikacja medalowa
Serdecznie Zapraszamy do Olecka
Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych
wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń
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