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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PUCHAROWY NIESŁYSZĄCYCH 

W  KOSZYKÓWCE  MĘŻCZYZN 
GLIWICE, dn. 25-27 października 2019 r. 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 
 

KOMUNIKAT nr.1 
 
1.Cel imprezy:  
- Popularyzacja koszykówki w Polsce wśród Niesłyszących 
- Organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce, 
- Wyłonienie Zdobywców Pucharu Polski, 
- Wyłonienie najlepszych zawodników, 
- Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski, 
- Integracja niesłyszących poprzez sport 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizator: Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących SSN „MIG” Gliwice 
   Urząd Miasta Gliwice 
             
4.Termin: 19-21 października 2018 r. 
 
5.Miejsce imprezy: Hala Sportowa „Górne Wały”, ul. Górnych Wałych 29 w Gliwicach  
 
6.Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Royal ul. Matejki 10 w Gliwicach, 
              (kolacja, dn. 25.10.2019 w formie prowiantu) 
 
7.Uczestnicty: 
- Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych dla niesłyszących należących do PZSN 
- Drużyna może się składać z 10 osób w tym trener, kierowca lub kierownik (skład ekipy nie może  
  przekraczać 10 osób!).  
- Klub musi mieć opłaconą składkę do PZSN. 
 
8.Puchary: Za zajęcie I-III miejsca i dla najlepszych zawodników 
 
9.System gry: 8 drużyn, system pucharowy (ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3 miejsce i finał) 
 
10.Sprawy finansowe: 
organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów tj.: zakwaterowanie, wyżywienie, 
napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie, trofea. 
 
Koszty podróży dla zawodników przyjezdnych PZSN zwróci po wystawieniu biletów,  
faktur lub listy kosztów podróży wg. planu 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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12.Ważniejsze przepisy regulaminowe: 
- W turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki – FIBA i PZSN 
- Czas gry 4 x 10 minut. 
- Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich  
  kibiców podczas trwania turnieju w obiektach, w których prowadzone są mecze. Za egzekucję  
  roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan lub kierownik drużyny. 
- Wejście na salę tylko w obuwiu zmiennym.  
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione. 
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu  
  potwierdzającego tożsamość.  
- Zakaz palenia na terenie hali sportowej oraz w szatniach. 
- W czasie rozgrywania konkurencji nie wolno startować w aparatach słuchowych. 
- Zaleca się posiadanie strojów sportowych w dwóch kolorach. 
 
13.Zgłoszenie: 
Zgłoszenia na formularzu PZSN prosimy wysyłać (mailem) do PZSN: koszykowka@pzsn.pl  
i maciekj1@wp.pl  i do „MIG” Gliwice  ssnmig@op.pl  do dnia  18.10.2019 r. 
 

PROSZĘ O PODANIE ILOŚĆ OSÓB JAKA PRZYJEDZIE  ! 
 
 

Program zawodów: 
 

piątek, dn. 25.10.2019 r. 
godz. 18:00 – 21:00  – przyjazd zespołów 
                              - kolacja (lodówki w pokojach hotelowych) 
godz. 21:00   – odprawa techniczna i ustalenie szczegółów  w hotelu Royal w Gliwicach 
 
Sobota, dn. 26.10.2019 r. 
godz. 07:00 – 08:00  – śniadanie  
godz. 08:00   – powitanie drużyn i uroczyste rozpoczęcie turnieju 
godz. 08:30 – 18:00   - mecze wg. losowania 
godz. 13:00 - 14:00  - obiad w miejscu zawodów 
godz. 19:00 - 20:00  – kolacja 
                                            
Niedziela, dn. 27.10.2019 r. 
godz. 07:00 – 09:00  – śniadanie  
godz. 09:00 – 13:00  - mecze 
godz. 13:00 – 14:00  – uroczyste zakończenie turnieju. 
godz. 14:00   – obiad i wyjazd uczestników 
                  
                                          
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy. 
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