
 
 

 

 

REGULAMIN OGÓLNY 
2020-2023 

Aktualizacja, 15 stycznia 2022 
 

MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 

PUCHAR POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

 

 
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Zasady organizacji zawodów: 
a) Mistrzostwa Polski Niesłyszących.  
b) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących.  
c) Puchar Polski Niesłyszących, w tym Ogólnopolski Turniej Pucharowy. 
d) inne imprezy, w tym Ogólnopolski, Mityng, Spartakiada Młodzieży i Zawody Ogólnopolskie.  
 

1.2. Sport indywidualny: 
biegi przełajowe, biegi na orientację, bowling, judo, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, 
lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie, pływanie, tenis stołowy, szachy, warcaby:  

a) minimum 4 zawodników/zawodniczek z 3 różnych klubów zgłoszonych do konkurencji  
w zawodach MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolskim. 
 

1.3. Sporty zespołowe: 
koszykówka, piłka nożna, siatkówka  
a) minimum 4 zespoły męskie, 
b) minimum 4 zespoły żeńskie.  

 
1.4. Drużynowe: 

bowling, szachy, tenis stołowy  
a) bowling  - minimum 6 zespołów (pięcioosobowe - mężczyzn) na minimum 4 zespoły   

                       (pięcioosobowe - mężczyzn),   
    - minimum 4 zespoły (trzyosobowe - kobiet),  

b) szachy  - minimum 7 zespołów (sześcioosobowe w tym 4 mężczyzn, 1 kobieta i 1 junior)  
                             na minimum 4 zespoły (sześcioosobowe w tym 4 mężczyzn, 1 kobieta i 1 junior), 
c) tenis stołowy - minimum 4 zespoły (trzyosobowe).  

 
1.5. Sporty (mini) zespołowe: 

curling, siatkówka plażowa, żeglarstwo  
a) curling    - minimum 14 zespołów (trzyosobowe) na minimum 4 zespoły, 
b) siatkówka plażowa - minimum 20 par męskich i żeńskich na minimum 4 pary męskich  

                                    i żeńskich, 
c) żeglarstwo   - minimum 14 załogi (trzyosobowe) na minimum 4 załogi (trzyosobowe), 

 
2.CEL 

Celem Mistrzostw jest:  
2.1.   Popularyzacja sportu w poszczególnych dyscyplinach sportowych głuchych, głuchoniewidomych,  

niesłyszących, niedosłyszących i słabosłyszących.  
2.2.   Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu głuchych i niesłyszących w Polsce.  
2.3.   Wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju w poszczególnych dyscyplinach.  
2.4.   Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski, wyłonienie najlepszych   

zawodników, jako reprezentantów Polski (na Mistrzostwa Europy Głuchych, Mistrzostwa Świata 
Głuchych, Letnie i Zimowe Igrzyska Głuchych w poszczególnych dyscyplinach sportowych.  

2.5.   Sprawdzanie poziomu sportowego niesłyszących.  
2.6.   Promowanie logo, nazwy i barw klubów oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.  
2.7.   Integracja młodzieży poprzez sport.  



2.8.   Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i 
nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się. 

2.9. Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej postawy  
fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa.  
 

3.ZASADY UCZESTNICTWA I PRAWA STARTU 
3.1.  Uczestnictwo:  
3.1.1.  W MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN, Ogólnopolskim i Spartakiadzie (U11, U14 i U17) biorą udział 

zespoły reprezentujące kluby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących.  
3.1.2.  Obowiązuje opłacona składka członkowska na dany rok kalendarzowy.  
3.1.3.  Obowiązuje posiadania licencji zawodniczej i trenerskiej PZSN.  
3.1.4.  Strój i sprzęt sportowy wg obowiązujących przepisów.  
3.1.5.  W MPN, PPN i Ogólnopolskim nie obowiązują grupy wiekowe.  
3.1.6.  W Mistrzostwach Polski Niesłyszących obowiązują grupy wiekowe (U16, U19 i U23). 
3.1.7.  W Spartakiadzie obowiązują grupy wiekowe - (U11, U14 i U17). 
3.1.8.  Kluby, które nie opłaciły składki członkowskiej nie zostaną dopuszczone do startów MPN, MPN 

(U16, U19 i U23), PPN, Ogólnopolskim i Spartakiadzie (U11, U14 i U17).   
 
3.2. Prawo startu:  
3.2.1. Prawo startu w MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN, Ogólnopolskim i Spartakiadzie (U11, U14 i U17) 

mają wyłącznie niesłyszący sportowcy o ubytku słuchu powyżej 55 dB w zdrowszym uchu, zrzeszeni 
w Klubach Sportowych przynależnych do PZSN.  

3.2.2.  Zawodników startujących w MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolskim obowiązuje licencja 
wraz z aktualnym audiogramem zawodnika.  

3.2.3.  W przypadku braku licencji lub audiogramu zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału MPN, MPN 
(U16, U19 i U23), PPN, Ogólnopolskim i Oldboje.  

3.2.4.  Zawodnik/zawodniczka w danej dyscyplinie może reprezentować barwy tylko jednego Klubu 
Sportowego Głuchych, Niesłyszących, Słabosłyszących i Głuchoniewidomych PZSN.  

3.2.5.  W Mistrzostwach Polski Niesłyszących mogą uczestniczyć tzw. wolni uczestnicy oraz zawodnicy 
zagranicznych klubów, znajduje się w załączniku - regulamin zmiany barw klubowych PZSN 
2020-2023. 

3.2.6.  Używanie aparatu słuchowego i implantu ślimakowego przez zawodnika podczas zawodów jest 
niedozwolone.  

3.2.7.  W przypadku użycia aparatu słuchowego i implantu ślimakowego przez zawodnika, PZSN nałoży 
karę zgodną w obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

3.2.8.  Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do udziału w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w 
jednolitych strojach sportowych.  

3.2.9.  Zabroniony jest start w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w strojach sportowych z barwami 
innego, klubu sportowego nieregulaminowych niezrzeszonego, Zawodnicy i zawodniczki w strojach 
sportowego nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach.  

3.2.10. Mistrzowie Polski Niesłyszących z lat ubiegłych mają prawo startu bez eliminacji.  
3.2.11. Finaliści z ubiegłorocznych MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolskim powinni być 

odpowiednio rozstawieni w grupach, tak aby mogli się zmierzyć najwcześniej w półfinale 
mistrzostw.  

3.2.12.Gospodarz jako organizator MPN ma prawo startu bez eliminacji.  
 
3.3.  Badanie lekarskie  
Warunkiem dopuszczenia zawodników do udziału jest posiadanie:  
3.3.1.  książeczki zdrowia zawodnika z aktualnymi badaniami lekarskimi (ważność do 12 miesięcy)  

podpisanymi przez lekarza specjalistę medycyny sportowej z uprawnieniami),   
3.3.2.  posiadanie książeczek zdrowia zawodników z ważnymi i aktualnymi badaniami będzie szczegółowo 

sprawdzane przez organizatorów zawodów rangi MPN, PPN i Ogólnopolskim,  
3.3.3.  zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich nie będą dopuszczani do meczów, nawet jeżeli 

konsekwencją ich nieobecności będzie walkower,  
3.3.4.  zawodnik/zawodniczka, który posiada fałszywą kartę zdrowia lub fałszywe za oświadczenie  

lekarskie, zostanie ukarany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie taryfikatorem kar,  
3.3.5.  zaświadczenia wydana przez lekarza rehabilitanta są honorowane tylko w sporcie niesłyszących –  

MPN, PPN i Ogólnopolski oprócz Oldboje,  



3.3.6. badania lekarskie są ważne jeżeli będą wystawione przez lekarza, który ma uprawnienia do badań 
i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawnienia danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, a zostaną wydane  
dla zawodnika starszego, 

3.3.7. w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 roku życia, obecne przepisy 
nie ustanawiają wymogu przeprowadzenia badań (uzyskana orzeczenia lekarskiego). 

 
4. ZASADY ORGANIZACJI MISTRZOSTW POLSKI NIESŁYSZĄCYCH, MISTRZOSTW POLSKI  
    NIESŁYSZĄCYCH (U16, U19 i U23), PUCHARU POLSKI NIESŁYSZĄCYCH I OGÓLNOPOLSKIEGO  

4.1.  Wszelkie procedury, a w szczególności zgłaszanie do Mistrzostw Polski Niesłyszących, składanie  
protestów, odwołań oraz inne, są w gestii Klubu działającego w strukturach PZSN.  

4.2.  Terminy rozgrywania poszczególnych zawodów rangi MPN zostaną zatwierdzenie przez Zarząd 
Związku PZSN i podane do wiadomości na stronie internetowej www.pzsn.pl.  

4.3.  Koordynatorem rozgrywek Mistrzostw Polski Niesłyszących (MPN) jest Polski Związek Sportowy 
Niesłyszących.  

4.4.  Wszelkie kwestie dotyczące rozgrywek prowadzonych w ramach Mistrzostw Polski Niesłyszących 
będą dostępne na stronie internetowej www.pzsn.pl.  

4.5.  Zarząd PZSN na wniosek Koordynatora MPN może powołać do współpracy komisarzy poszczególnych 
dyscyplin, w których zakresie obowiązków będzie:  
a) współpraca z organizatorem Mistrzostw w zakresie doboru odpowiednich obiektów sportowych,  
b) współpraca z organizatorem Mistrzostw w zakresie powoływania Komisji Sędziowskiej,  
c) współpraca z organizatorem Mistrzostw w zakresie tworzenia programu, terminarza działań 

(komunikaty) oraz doboru odpowiedniego systemu rozgrywek/gier,  
4.6.  W poszczególnych dyscyplinach zawody MPN zaliczane będą do punktacji generalnej, jeżeli wezmą 

w nich udział i zostaną sklasyfikowane minimum sześć kluby.  
4.7.  Mistrzostwa Polski Niesłyszących przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

Regulaminami Technicznymi poszczególnych dyscyplin sportu oraz w oparciu o przepisy 
poszczególnych Polskich Związków Sportowych.  

4.8.  Rozgrywki o Mistrzostwo Polski Niesłyszących dzielą się na:  
a) rozgrywki eliminacyjne – jako pierwszy etap eliminacji MPN - rozgrywki organizowane przez 

kluby zrzeszone w PZSN, bądź dla reprezentacji bezpośrednio zgłoszonych do tego etapu  
(w zależności od regulaminów technicznych poszczególnych dyscyplin),  

b) rozgrywki finałowe - jako ostateczny etap rozgrywek MPN - zawody dla najlepszych 
reprezentacji z eliminacji, bądź dla reprezentacji bezpośrednio zgłoszonych do tego etapu  
(w zależności od regulaminów technicznych poszczególnych dyscyplin).  

4.9.  Liczbę drużyn z klubów niesłyszących mających prawo udziału w rozgrywkach eliminacyjnych 
różnych dyscyplin rozgrywanych (Futsal K i M, Koszykówka K i M, Piłka Nożna K i M, Piłka Siatkowa 
K i M) określa Koordynator MPN na podstawie zgłoszonej liczby drużyn oraz drużyn startujących  
w rozgrywkach rangi MPN w roku poprzedzającym bieżącą edycję MPN. Awans do rozgrywek 
finałowych następuje na podstawie wyników eliminacji do MPN przeprowadzanych w bieżącym 
roku mistrzowskim.  

4.10.  Rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach powinny odbyć się w miarę możliwości w weekendy.  
4.11.  Rozgrywki finałowe powinny zostać rozegrane nie później niż jeden miesiąc od terminu pierwszych 

rozgrywek eliminacyjnych w danej dyscyplinie.  
4.12.  Przyznanie organizacji:  

a)  rozgrywek finałowych w grach zespołowych takich jak:  
- Piłka nożna halowa (Futsal) K i M,  
- Koszykówka K i M,  
- Piłka Nożna K i M,  
- Piłka Siatkowa K i M,  

b)  jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w rozgrywkach finałowych reprezentacji klubu  
     będącego gospodarzem tych rozgrywek, jednocześnie zwalniając go z gry w rozgrywkach  
     eliminacyjnych,  

    c)  w przypadku gdy organizator rozgrywek finałowych awansuje do finałów z gier    eliminacyjnych  
wówczas będzie rozstawiony na ostatnim miejscu z I koszyka (rozstawienie miejsca 1-4),  

d) wybierając wariant gry w eliminacjach, jeśli nie awansuje do finału, ostatecznie traci prawo 
gry w finale,  

e) zasada ta nie ma zastosowania, gdy organizatorem rozgrywek finałowych jest PZSN.  
4.13.  Regulaminy rozgrywek eliminacyjnych i finałowych muszą być tożsame z Regulaminem MPN.  

http://www.pzsn.pl/
http://www.pzsn.pl/


4.14.  Komisję sędziowską - w tym sędziego głównego zawodów - powołuje organizator zawodów MPN w 
porozumieniu z Komisarzem, jeśli jest on powołany.  

4.15.  Wprowadza się limit ilościowy zawodników w poszczególnych dyscyplinach. Jeżeli klub nie będzie 
reprezentowany przez odpowiednią liczbę zawodników, nie będzie klasyfikowany w punktacji 
drużynowej. Szczegóły są zawarte w regulaminach technicznych poszczególnych dyscyplin. 

4.16.  W rozgrywkach prowadzonych systemem eliminacyjnym, podział na grupy eliminacyjne i finałowe 
(z uwzględnieniem rozstawień opisanych w załączniku do niniejszego regulaminu) dokonany 
zostanie podczas losowania przeprowadzonego w Biurze Koordynatora MPN przez Komisję Losującą 
pod przewodnictwem Zarządu PZSN.  

4.17.  W sytuacjach wyjątkowych (np. absencja wcześniej zgłoszonych uczestników) należy 
przeprowadzić nowe losowanie podczas odprawy technicznej. Decyzję w tej kwestii podejmuje 
członek Zarządu PZSN w porozumieniu Organizatorem oraz Komisarzem, jeśli jest on powołany.  

4.18.  W celu ujednolicenia systemów rozgrywania Mistrzostw Polski Niesłyszących w eliminacjach i 
finałach, w poszczególnych dyscyplinach zostały opracowane szablonowe rozwiązania uzależnione 
od liczby uczestniczących zespołów, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. System 
gier należy dobrać do konkretnej liczby startujących zespołów w porozumieniu z Koordynatorem 
PZSN.  

4.19.  Mistrzostwa Polski Niesłyszących w roku 2020-2023 zostaną rozegrane i prowadzone będą 
klasyfikacje drużynowe w następujących dyscyplinach:  

 1. Biegi przełajowe - system bezpośredni 
 2. Biegi na orientację – system bezpośredni 
 3. Bowling - system bezpośredni  
 4. Curling – system finałowy 
 5. Piłka nożna halowa (Futsal kobiet) - system finałowy  
 6. Piłka nożna halowa (Futsal mężczyzn) - system eliminacyjny + finał  
 7. Kolarstwo górskie – system bezpośredni 
 8. Kolarstwo szosowe – system bezpośredni 
 9. Koszykówka kobiet - system finałowy  
10. Koszykówka mężczyzn - system eliminacyjny + finał  
11. Lekkoatletyka - system bezpośredni  
12. Narciarstwo alpejskie - system bezpośredni  
13. Piłka nożna kobiet - system finałowy  
14. Piłka nożna mężczyzn - system eliminacyjny + finał  
15. Piłka siatkowa kobiet - system finałowy  
16. Piłka siatkowa mężczyzn - system eliminacyjny + finał  
17. Pływanie - system bezpośredni  
18. Siatkówka plażowa - system bezpośredni 
19. Snowboard – system bezpośredni 
20. Szachy - system bezpośredni  
21. Tenis stołowy - system bezpośredni  
22. Warcaby - system bezpośredni  
23. Żeglarstwo - system bezpośredni  

 
5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

Do obowiązków organizatora zawodów należy:  
5.1.  Organizator Mistrzostw w porozumieniu z Koordynatorem MPN opracowuje komunikat zawodów 

nr.1, który po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.pzsn.pl. 
Komunikat ten powinien zostać umieszczony przez Organizatora na co najmniej 30 dni przed 
terminem zawodów.  

5.2.  Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych Organizator Mistrzostw w porozumieniu  
z Koordynatorem MPN opracowuje komunikat nr.2, który po zatwierdzeniu zostanie opublikowany 
na stronie internetowej www.pzsn.pl.  

5.3.  Program minutowy (harmonogram) zawodów ustala gospodarz 14 dni przed imprezą.  
5.4.  Gospodarz MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolski powiadamia zgłoszone kluby o miejscu  

i godzinie zawodów 7 dni przed imprezą.  
5.5.  Zapewnienie hotelu dla drużyny gości na ich pisemne zapotrzebowanie – o ile wpłynie ono nie 

później niż 7 dni przed terminem turnieju.  
5.6.  Pierwszym dniem Mistrzostw jest dzień, w którym odbywa się weryfikacja:  

a)  sprawdzenie listy imiennej, potwierdzonej przez PZSN,  
b)  sprawdzenie karty zdrowia zawodników,  

http://www.pzsn.pl/
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c)  program zawodów, harmonogram,  
d)  ewentualne losowanie i rozstawienie o ile nie było przeprowadzone wcześniej.  

5.7.  Planowanie rozpoczęcia turnieju:  
Sobota  - nie wcześniej niż o godz.08:00 i nie później niż o godz. 22:00,  
Niedziela - nie wcześniej niż o godz.08:00 i nie później niż o godz.14:00, (co ułatwi dojazd i  

           powrót drużynom przyjezdnych).  
5.8.  W związku z przyznaniem jednostce organizacyjnej PZSN organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw 

Polski Niesłyszących oraz przyznaniem dofinansowania zobowiązuje się Organizatora do realizacji 
zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Koordynatorem MPN (PZSN) a Organizatorem,  
a w szczególności:  
a) przeprowadzenia Mistrzostw zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd PZSN „Regulaminem 

MPN” oraz odpowiednią procedurą (komunikaty), 
b) przeprowadzenia Mistrzostw w ramach środków finansowych uzyskanych z dotacji Zarząd 

PZSN:  
- za pośrednictwem Ministerstwa Sportu,  
- za pośrednictwem Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz innych dotacji, 
- środków własnych,  
- z umów sponsorskich i reklamowych,  

  c)  promowania Polskiego Związku Sportu Niesłyszących poprzez:  
- materiały informacyjne (plakaty, zawiadomienia, komunikaty, zaproszenia, strona www)  
- informacje w wydawnictwach,  
- udekorowana flagami PZSN, Ministerstwo Sportu, a także innych (Urząd Miasta, Urząd  
  Marszałkowski i innych władz plus logo sponsorów imprezy),  
- umieszczenie widocznego banneru,  
- promowania Ministerstwa Sportu oraz oficjalnych sponsorów i patronów MPN,  

  e)  zaproszenia na Mistrzostwa Polski Niesłyszących, a w szczególności na ceremonię otwarcia  
       oraz zakończenia i wręczenia nagród:  

    - członków Zarządu Związku PZSN,  
- przedstawicieli władz Organizacji PZSN,  
- przedstawicieli Ministerstwa Sportu,  
- przedstawicieli Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz innych władz,  
- a także mediów i sponsorów imprez.  

 
6.TERMIN ZGŁOSZEŃ (Zgłoszenia do MPN, MPN (u16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolskiego)  

6.1.  Zgłoszenie wstępne do udziału w zawodach musi zostać przesłane do PZSN w terminie jednego  
roku przed MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolskim w celu opracowania planu finansowego 
przez PZSN.  

6.2.  Zgłoszenie ostateczne do udziału w zawodach musi zostać przesłane do PZSN w terminie  
do 30 listopada każdego roku, przed mistrzostwami wymagane jest pisemne potwierdzenie udział 
w imprezie do PZSN oraz organizatora mistrzostw, mistrzostw (U16, U19 i U23), Pucharu Polski 
Niesłyszących i Ogólnopolskich.  

6.3.  Skład imienny ostateczne zgłosić należy na 7 dni przed zawodami celem weryfikacji przez PZSN.  
6.4. Kluby uczestniczące w turnieju mają obowiązek przesłać druki zgłoszeń imiennych (załączniki  

nr. 0) wypełnione komputerowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnieju pocztą 
elektroniczną na adresy:  

- bowling@pzsn.pl  
- curling@pzsn.pl 
- kolarstwo@pzsn.pl 
- koszykowka@pzsn.pl  
- lekkoatletyka@pzsn.pl 
- narciarstwo@pzsn.pl  
- pilkanozna@pzsn.pl  
- plywanie@pzsn.pl  
- siatkowka@pzsn.pl  
- szachy@pzsn.pl  
- tenisstolowy@pzsn.pl  
- zeglarstwo@pzsn.pl  

6.5.  A wersję papierową zgłoszenia, ostemplowaną, podpisaną i potwierdzoną przez właściwy klub 
zrzeszony w PZSN należy posiadać ze sobą do weryfikacji.  

6.6.  Do weryfikacji przed turniejem należy posiadać:  
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- wykaz zawodników uprawnionych do gry,  
- licencje zawodnicze i trenerskie, 
- dowody tożsamości zawodników ze zdjęciem,  
- legitymacja szkolna lub studencka, 
- aktualne badania lekarskie.  

6.7.  Do turnieju może być zgłoszonych nie więcej niż 25 zawodników, natomiast do danego meczu nie 
więcej niż 14. Szczegółowa liczbę zgłoszeń określa regulamin w poszczególnych dyscyplinach 
sportu.  

 
7. ZASADY FINANSOWANIA  

7.1.  Koszty związane z organizacją imprezy, wynajem obiektów, wyżywienie i zakwaterowanie itp.  
pokrywa organizator ze środków finansowych z Ministerstwa Sportu za pośrednictwem Zarządu  
Polskiego Związku Sportu Niesłyszących (PZSN).  

7.2.  Organizatorzy pokrywają (zabezpieczają finanse na):  
  a)  wynajem obiektów, 

b)  wyżywienie, napoje,  
c)  zakwaterowanie,  
d)  zakup nagród (medale, dyplomy, puchary),  
e)  obsługę sędziowską, medyczną, techniczną,  
f)  ubezpieczenie imprez sportowych. 

7.3.  Organizatorzy nie pokrywają:  
a)  kosztów przejazdu,  

7.4.  PZSN pokrywa:  
a)  transport na zawody,  
b)  zakup nagród (puchary przechodnie).  

7.5.  Koszty przejazdów pokrywa w kwocie do 70% „PZSN” pokrywa klub we własnym zakresie zawodów 
po wystawieniu faktury lub lista kosztów podróży.  

 
8. WERYFIKACJA / ODPRAWA TECHNICZNA  

8.1.  Komisja imprez PZSN powołuje Komisję Weryfikacyjną dla każdych rozgrywek MPN, MPN (U16, U19 
i U23), PPN i Ogólnopolskich.  

               W skład Komisji Weryfikacyjną wchodzą:  
a) kierownik sekcji związku w poszczególnych dyscyplinach ew. koordynator, 
b) przedstawiciele PZSN, 
c) organizator,  
d) inni. 
 

8.2.  Odprawa techniczna.  
8.2.1.  Na odprawie technicznej dopuszcza się udział tylko dwóch osób z każdej drużyny (kierownik i 

trener ewentualnie w jego zastępstwie kapitan drużyny).  
8.2.2.  Obowiązuje zakaz udziału w odprawie zawodników/zawodniczek oraz osób prywatnych.  
8.2.3.  Na odprawę powinni być zapraszani sędziowie prowadzący zawody w szczególności sędzia główny, 

który będzie robił sprawozdanie końcowe z imprezy.  
8.2.4.  Weryfikacja dokumentów zgłoszonych do MPN klubów obejmuje:  
                     a)   formularz zgłoszenia imiennego,  

b)   licencja PZSN, 
c)   skład drużyny przed rozpoczęciem turnieju, 
d)   karta zdrowia,  
e)   składka członkowska,  
f)    regulamin ogólny, 
g)   regulamin zmian barw klubowych i wypożyczenie, 
h)   regulamin techniczny,  
i)    regulamin dyscyplinarny, 
j)    przepis gry,  
k)   system rozgrywek, 
l)    - 

 
 
 
 



 
9.OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

9.1.  Organizator zapewni dla każdej drużyny w poszczególnych dyscyplinach miejsc noclegowe:  
- biegi przełajowe i biegi na orientację - do 40 miejsc,  
- bowling - do 60 miejsc,  
- curling – do 40 miejsc, 
- piłka nożna halowa (futsal K i M) - do 12 miejsc,  
- kolarstwo – do 40 miejsc, 
- koszykówka K i M - do 12 miejsc,  
- lekkoatletyka - do 60 miejsc (hala) i do 80 miejsc (stadion), 
- narciarstwo alpejskie do 50 miejsc, 
- siatkówka K i M - do 12 miejsc,  
- siatkówka plażowa – do 50 miejsc, 
- piłka nożna „7” M - do 12 miejsc,  
- piłka nożna „11” M - do 18 miejsc,  
- pływanie - do 50 miejsc,  
- szachy – do 40 miejsc,  
- tenis stołowy – do 50 miejsc, 
- żeglarstwo – do 50 miejsc, 

9.2.  Organizator zapewni miejsca noclegowe dla kierownika sekcji PZSN, trenera kadry i 
przedstawiciela PZSN o nie gorszym standardzie niż dla drużyn przyjezdnych.  

9.3.  Organizator turnieju zobowiązany jest do przeprowadzenia zawodów zgodnie z przepisami gry w 
oparciu o przepisy techniczne poszczególnych Polskich Związków Sportowych.  

 
9.2. Przepisy gry.  
9.2.1.  W MPN obowiązują oficjalne przepisy gry w poszczególnych dyscyplinach sportowych wprowadzone 

i zatwierdzone przez odpowiednie Polskie Związki Sportowe (PZPN, PZKosz, PZLA, PZPS i itp.) oraz 
przepisy Polskiego Związku Sportowego i Międzynarodowej Federacji Sportowej Niesłyszących 
(ICSD, EDSO, ICCD, DIBF, DIFA, DVCL).  

9.2.2.  Mecze należy rozgrywać na jednej hali, boisku, basenie (z wyjątkiem turniejów o dużej ilości 
zgłoszonych drużyn. Powyżej 10 drużyn np.: Futsal - dwie hale/boiska).  

9.2.3. Prawidłowe przygotowanie hali, boiska, basenu, stadionu do gry oraz udostępnienie minimum 45  
minut przed meczem lub zawód oddzielnych szatni dla drużyn i sędziów. Obiekty winny być 
wymiarowe i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustalonymi dla danych dyscyplin 
przez Polskie Związki Sportowe.  

9.2.4.  W turnieju obowiązują aktualne druki protokołów zawodów w oparciu o przepisy i ustalenia 
poszczególnych Polskich Związków Sportowych.  

9.2.5.  Protokoły meczów zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna) - pierwszą kopię otrzymuje 
drużyna wygrywająca spotkanie, a drugą kopię drużyna pokonana.  

9.2.6.  Protokoły zawodów lub wyniki w sportach indywidualnych (lekkoatletyka, pływanie i itd.)  
- pierwszą kopię otrzymuje każda drużyna.  

9.2.7.  Turniej należy rozgrywać piłkami w regulaminowymi:  
- Koszykówka Kobiet „6” - SPALDING lub MOLTEN,  
- Koszykówka Mężczyzn „7” - SPALDING lub MOLTEN,  
- Siatkówka - MIKASA lub MOLTEN, 
- Siatkówka plażowa - MIKASA lub MOLTEN, 
- Piłka nożna – „5”,  
- Piłka nożna halowa (Futsal) – „4”,  

9.2.8.  Organizator ubezpiecza wszystkich startujących w zawodach zawodników zapewnia obsługę 
medyczną w czasie trwania turnieju.  

9.2.9.  Na hali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu, używania aparatów 
słuchowych i telefonów komórkowych.  

9.2.10. Organizator ma obowiązek przesłania sprawozdania końcowego z mistrzostw do PZSN i wszystkich 
zainteresowanych klubów.  

 
9.3. Ceremonia otwarcie i zamknięcia MPN.  
Ceremonia związana z otwarciem i zamknięciem MPN, MPN (U16, U19 i U23) i PPN powinna mieć charakter 
uroczysty podkreślający rangę imprezy i przebiegać wg następujących zasad:  

a) defilada (prezentacja) uczestniczących drużyn,  



b) oficjalne otwarcie (zamknięcie), imprezy przez przedstawiciela PZSN, miejscowych władz, 
zaproszonych gości ewentualnie gospodarza imprezy, 

c) dekoracja zwycięzców turnieju,  
d) wyciągnięcie (opuszczenie), flagi państwowej na maszt, względnie wysłuchanie hymnu 

państwowego.  
 
10. NAGRODY 

10.1.  Zarząd PZSN zabezpiecza zakup „pucharu przechodniego” dla drużyny zwycięskiej.  
10.2.  Puchar Przechodni przechodzi na własność drużyny, która trzykrotnie zdobędzie ten puchar.  
10.3.  W klasyfikacji generalnej MPN, PPN i Ogólnopolskich poszczególnych dyscyplin sportowych wręcza 

się:  
a) zawodnicy indywidualnie za 3 pierwsze miejsca – medale i dyplomy, 
b) drużyny za 3 pierwsze miejsca – puchar lub statuetki, medale i dyplomy: 

a) komplet medali dla zawodników i oficjeli, które zajmą 1-3 miejsce w MPN,  MPN (U23), 
PPN i Ogólnopolskim,  

      b)   dyplomy za 4, 5 i 6 miejsce itd., 
                 c)   dyplomy i statuetki dla:  

- króla strzelców,  
- najlepszego zawodnika/czkę (MVP), 
- najlepszego bramkarza, 
- nagrody indywidualne, 
- pierwszą piątkę, szóstkę i itd., 
- najmłodsza zawodnika/zawodniczkę turnieju, 
- itd. 

c) inne nagrody w zależności od możliwości finansowych organizatorów poszczególnych imprez,  
d) medale i dyplomy za 1-3 miejsca w poszczególnych dyscyplin indywidualnych,   

wręczane pod warunkiem ukończenia danej konkurencji w zawodach finałowych przez co najmniej 
sześciu zawodników/zawodniczek z 3 różnych klubów, 

e) medale i dyplomy za miejsca 1-3 miejsca w poszczególnych dyscyplin sztafetowych (LA, PŁ, BP i 
itp.) ukończenia danej konkurencji w zawodach finałowych przez co najmniej 4 zespoły z 3 różnych 
klubów. 

10.4.  Nagrody są wręczane tylko pod warunkiem udziału:  
- przedstawicieli klubów,  
- przedstawicieli PZSN,  
- przedstawicieli najwyższych władz (Ministerstwo Sportu, Urząd Miasta,  
  Urząd Marszałkowski),  
- innych przedstawicieli,  
- sponsorów 

10.5.  Ilości medali wręczanych na poszczególnych Mistrzostwach i PPN (Załącznik nr.0). 
 
11.STRONA INTERNETOWA 

11.1.  Organizatorzy MPN, PPN i Ogólnopolskim zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną do  
Koordynatora MPN (PZSN) na adres – info@pzsn.pl:  

a) sprawozdanie z kompletem wyników uzyskanych przez zawodników i drużyny startujące w  
zawodach w terminie do 24 godz. na stronie  internetowej (www.pzsn.pl) po zakończeniu 
imprezy, 

b) organizator jest zobowiązany do przesłania w 24-48 godz. na adres – info@pzsn.pl 
maksymalnie 20-30 zdjęć po zakończeniu imprezy. Przesyłając zdjęcia należy wskazać 
autora fotografii, 

c) do zdjęć przekazanych przez Organizatora turnieju Mistrzostw Polski wszelkie prawa ma 
Polski Związek Sportu Niesłyszących i może wykorzystywać je w celach niekomercyjnych. 

 
12.SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

12.1.  W przeciągu (7 dni) od zakończenia turnieju organizator zobowiązany jest do wysyłania  
priorytetowym listem poleconym do PZSN dokumentacji turniejowej zawierającej szczegółów:  
    a)   rozliczenia finansowe imprezy,  
    b)   sprawozdanie (z wynikami i prawidłową tabelą),  
    c)   uzupełnienia komunikatów końcowych z uwzględnieniem ilości rozegranych spotkań i  

zdobytych punktów przez zawodników,  
    d)  oryginały protokołów zawodów,  
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    e)  płyta DVD,  
    f)  listy imienne poszczególnych drużyn, które brały udział w tych turniejach,  
    g)  zweryfikowane listy zgłoszeń poszczególnych drużyn,  
    h)  informację o wszelkich karach zastosowanych w zawodach.  

 
 
13.OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

13.1.  Utrzymanie porządku i sprawne przeprowadzenie imprezy.  
13.2.  Zapewnienie bezpieczeństwa drużynom biorącym udział w zawodach i sędziom.  
13.3.  Stworzenie właściwej atmosfery oraz dążenie do sportowego dopingu publiczności, a w przypadku 

jego zakłócenia – na żądanie sędziów lub komisarza PZSN – do usunięcia wskazanych osób z Sali.  
W przypadkach gdy przerwa trwa dłużej niż 30 minut upoważnia się sędziów do zakończenia 
spotkania.  

13.4.  Zmiany terminów turnieju mogą być dokonywane jedynie w wyjątkowych przypadkach i tylko  
za zgodą PZSN, po wcześniejszym uzgodnieniu między PZSN a Klubu, złożeniu właściwego Wniosku 
nie później niż 30 dni przed jego terminem. 

13.5.  Organizator wnioskując o zmianę terminu turnieju musi powiadomić kluby i PZSN.  
13.6.  W przypadku zgody na zmianę terminu turnieju - PZSN powiadamia kluby o nowym terminie 

Mistrzostw.  
13.7.  Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich startujących zawodników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NW).  
13.8.  Organizator zawodów powinien przebywać w pobliżu stolika sędziowskiego przez cały czas trwania 

zawodów i wypełniać wszelkie polecenia sędziów w zakresie utrzymania porządku i 
bezpieczeństwa.  

13.9.  Sędzia zawodów, Koordynator PZSN względnie przedstawiciel PZSN delegowany na Mistrzostwa,  
może odwołać zawody jeżeli organizator nie zabezpieczy:  

a) pełnowymiarowej sali do gry(boiska), zgodne z obowiązującymi w danej  dyscyplinie 
przepisami technicznymi,  

b) obsługi sędziowskiej delegowanej przez właściwy Okręgowy Związek Sportowy, 
c) obsługi medycznej (pogotowie, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, itp.)  

 
13.1. Kary:  
13.1.1. PZSN nałoży karę za nieprzestrzeganie przez kierownictwo klubu – organizatora imprez 

obowiązujących regulaminów i przepisów gry:  
a) błędne wypełnienie protokołu zawodów w części dotyczącej nazw drużyn, numerów 

koszulek, nazwisk zawodników, trenerów,  
b) użycie niewłaściwego protokołu zawodów, niezgodnego z oficjalnie obowiązującymi 

przepisami, 
c) opóźnione wysłanie do organizatora rozgrywek protokołu zawodów, 
d) opóźnienie lub niepowiadomienie sędziów, drużyn i organizatora rozgrywek o terminie 

i miejscu zawodów, 
e) nieobecność na zawodach, 
f) nieprzygotowanie obiektu sportowego zgodnie z przyjętymi ustaleniami oraz 

obowiązującymi przepisami, 
g) brak wydzielonych miejsc dla przedstawicieli władz sportowych, 
h) zmiana terminu zawodów bez uzyskania zgody organizatora rozgrywek. 

13.1.2. Ustala się następujące wysokości kar za poszczególne wykroczenia:  
a)  brak organizatora zawodów       - 100 zł  
b)  brak porządku i bezpieczeństwa na zawodach     - 100 zł  
c)  brak kwalifikowanej oraz pełnej obsady sędziowskiej    - 100 zł  
d)  brak opieki medycznej na zawodach      - 100 zł  
e)  niedeterminowane przesłanie zawiadomień, protokołu, itp.   -   50 zł  
f)  brak sprawnego wyposażenia technicznego na zawodach   -   50 zł  
g)  brak regulaminowej piłki meczowej      -   50 zł  
h)  brak przesłania wyniki i zdjęcia do PZSN     -   50 zł  
i)   brak sprawozdanie z kompletem wyników     -   50 zł  
j)   brak pełnowymiarowej sali, boiska do gry     - 100 zł  
k)  brak sprawozdawczości rozliczenia finansowej (7 dni) i różnie  - 100 zł  

 
 



14.SPRAWY DYSCYPLINARNE 
14.1.   Rezygnacja (wycofanie) z turnieju MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolskiego  
14.1.1. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z udziału w imprezie, sekcja, której zawodnicy nie  

 wzięli udziału w imprezie, nie otrzyma środków finansowych na daną  sekcję przez okres 1 roku,  
14.1.2. Jeśli drużyna nie ukończy meczu lub mecz został oddany walkowerem to automatycznie  

 sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu w swojej grupie,  
 
14.1.3. Zespół, który podczas turnieju w grach zespołowych oddał mecz walkowerem:  

a)  ponosi karę finansową 200 zł za każdy oddany walkowerem mecz,  
b)  ponosi karę finansową 200 zł za każdy nie ukończony meczu,  

14.1.4. Ewentualnie spóźnienie na zawody skutkuje, walkowerem zgodnie z regulaminem technicznym  
 dyscypliny. W wypadkach losowych spóźniony zespół może być dopuszczony do rozgrywek o ile    
 potrafi udokumentować, że spóźnienie nie wynikło z jego winy, ale ze zdarzeń losowych.  

 
14.2. Sztafeta:  
14.2.1.  Drużyna (zawodnik/zawodniczka) „sztafeta” (LA, PŁ, BP) nie stawiła się na start    

 mimo wcześniejszego zgłoszenia:  
a) ponosi karę finansową w wysokości 20 zł,  

 
14.3. Zawodnik/zawodniczka:  
14.3.1. W przypadku reprezentacji, w której składzie znalazł się przynajmniej jeden zawodnik  

 nieuprawiony do startu:  
a) ponosi karę finansową w wysokości 20 zł,  
b) mecze zostaną zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnika,  

 
14.4.  Udział w MPN, MMPN i PP nieuprawnionego zawodnika  
14.4.1. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego w prawach członka PZSN  

 może zastosować następujące kary:  
a)  upomnienie,  
b)  nagana,  
c)  dyskwalifikacja na określoną ilość meczów lub ilość turniejów, czasowa lub na stałe,  
d)  zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,  
f)  wykluczenie z członkostwa PZSN,  
g)  zakaz występów sportowca w zawodach międzynarodowych, czasowy lub stały,  

14.4.2. Anulowanie wyników i miejsc,  
14.4.3. Walkower,  
14.4.4. Odebranie medali i nagród.  
 
14.5. Sprawy dyscyplinarne:  
14.5.1. Drużyna  
14.5.1.1. Drużyna, która nie stawia się na mecz lub dwa mecze w całym cyklu rozgrywek, a mecze te  

zostaną zweryfikowane, jako walkower dla przeciwnika, zostaje automatycznie wykluczona  
z rozgrywek w przyszłym sezonie.  

14.5.1.2. W przypadku rozegrania przez drużynę do chwili wykluczenia z rozgrywek:  
      a)   połowy lub mniej spotkań (meczów) danego cyklu – unieważnia się dotychczas rozegrane  

 mecze, 
d) więcej niż połowy spotkań – wyniki rozegranych spotkań pozostają bez zmian, a  

pozostałe mecze weryfikacje się, jako walkowery dla przeciwników.  
 
14.5.2. Zawodnik i trener  
14.5.2.1. W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry, ustala się następujące kary:  
                 a)   drugie przewinienie techniczne – traktowanie jest, jako ostrzeżenie,  

      b)   po trzecim i po każdych kolejnych dwóch przewinieniach, zakaz gry w jednym kolejnym  
            meczu mistrzowskim wynikającym z terminarza rozgrywek,  

e) za każdy faul dyskwalifikujący zawodnika – zakaz gry w jednym kolejnym meczu  
 mistrzowskim wynikającym z terminarza rozgrywek (dotyczy to także dyskwalifikacji, po  
 dwóch przewinieniach niesportowych- otrzymanie czerwonej kartki),  

f) za prowadzenie ewidencji przewinień technicznych i dyskwalifikacji odpowiedzialne są 
kierownictwo poszczególnych sekcji sportowych PZSN,  

g) faule techniczne i dyskwalifikujące liczą się oddzielnie,  



h) kary nałożone, a nie zrealizowane do końca sezonu przechodzą na następny sezon.  
14.5.2.2. W czasie trwania kary trenerzy i zawodnicy pozbawieni praw reprezentowania drużyny lub 

    zdyskwalifikowani nie mogą przebywać w strefie ławki drużyny podczas spotkań.  
14.5.2.3. Ustala się następujące wysokości kar za poszczególne wykroczenia:  

a) wycofanie zespołu z rozgrywek     - 200 zł  
b) zweryfikowanie meczu walkowerem    - 100 zł  
c) brak jednakowych oznaczonych strojów sportowych  - 100 zł  

14.5.2.4. Od wydanych decyzji oraz nałożonych przez Komisarza PZSN kar przysługuje Klubom prawo  
    złożenia odwołania do Zarządu PZSN.  

 
15.SPRAWY DYSCYPLINARNE 

15.1.  Aparaty słuchowe i implanty ślimakowe  
15.1.1.Zawodnik/Zawodniczka, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych używa aparatu  

słuchowego i implantu ślimakowego zostanie wykluczony z gry i automatycznie ukarany do końca  
zawodów, a mecz będzie kontynuowany bez walkoweru.  

15.1.2.Zawodnik/zawodniczka, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych przy drugim,  
trzecim i następnym otrzymania napomnienie używania aparatu słuchowego i implantu  
ślimakowego zostanie automatycznie ukarany:  

a) przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego turnieju, 
b) przy trzecim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze do końca roku, i jeżeli 

zawodnik otrzyma napomnienie w drugim półroczu (jesień) to następnego roku  
(do 30.06.),  

c)   przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze w pkt. B.  
15.1.3.Organizator musi wpisać w protokole meczowym nazwisko i nr. zawodnika/zawodniczki, który  

w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych otrzyma napomnienie za używanie aparatu  
słuchowego i implantu ślimakowego.  

15.1.4.Zawodnik ukarany karą nie może występować w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych  
od czasu terminu dyskwalifikacji.  

15.1.5.Zawodnik/Zawodniczka, który w czasie zawodów, o których mowa (w pkt. 15.1.1., 15.1.2.,  
15.1.3. niniejszego paragrafu został wykluczony z gry w wyniku otrzymania napomnień (aparaty 
słuchowe i implanty ślimakowe) wlicza się karę do rejestru napomnień zawodnika/zawodniczki.  

15.1.6.Zawodnik/zawodniczka, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie  
wykluczony z gry (aparat słuchowy i implant ślimakowy) zostaje automatycznie ukarany 
dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia 
sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ Komisji Gier i Dyscypliny PZSN.  

 
15.2.  Niesportowe zachowania  
15.2.1.Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie wykluczony z gry  

(za niesportowe zachowania zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać 
udziału w żadnych zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji  
przez właściwy organ Komisji Gier i Dyscypliny PZSN.  

15.2.2.Usunięcie przez sędziego zawodnika w czasie meczu (czerwona kartka), skutkuje usunięciem  
ukaranego zawodnika z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych i jest równoznaczne  
z wykluczeniem z gry (za niesportowe zachowania zawodnika) oraz podlega karze. Decyzja w tych  
wprawach należy do właściwego organu Komisji Gier i Dyscypliny PZSN.  

15.2.3.Trener lub kierownik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie  
wykluczony z gry (za niesportowe zachowania) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją  
i nie może brać udziału w żadnych zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania 
decyzji przez właściwy Komisja Gier i Dyscypliny PZSN.  

15.2.4.Karę dyskwalifikacji wymierza się:  
- poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów,  
- czasowo w określonym regulaminem kar i nagród terminie czasu:  

a) do czasu dyskwalifikacji – w wymiarze do 6 miesięcy,  
b) do czasu dyskwalifikacji – w wymiarze do jednego roku, (2 lat. …, …).  

15.2.5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub ilością zawodów:  
- niewykonana w danej sezonie zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowym  
  sezonie lub nowej edycji rozgrywek,  
- gdy zawodnik w okresie przeniesienia (zmieni przynależność klubową) z klubu do innego klubu,  
  odbywa karę w nowym zespole i do czasu wykonania kary dyskwalifikacji zawodnik nie może  
  uczestniczyć w żadnych rozgrywkach rangi mistrzowskiej.  



15.2.6.W przypadku, gdy zawodnik ma karę powodującą dyskwalifikację, a wystąpił w zawodach rangi  
MPN, PPN i Ogólnopolskich naraża swój zespół na zweryfikowanie meczów w których wystąpił jako  
walkower dla przeciwnika.  

15.2.7.Jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach sezonu mistrzowskiego w danym roku to  
zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kar, które posiadał dotychczas.  

15.2.8.W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia przez sędziego napomnienia  
i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. 
  

15.3. Kara  
15.3.1.Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:  

a) Zarząd PZSN,  
b) Komisja Gier i Dyscypliny,  
c) -  
d) -  

15.3.2.Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika są:  
a) upomnienie,  
b) nagana,  
c) kara,  
d) dyskwalifikacja w wymiarze 1-2 turnieje (3, 4 turnieje, …),  
e) dyskwalifikacja czasowa – od 1 miesiąc do 6 miesięcy,  
f) dyskwalifikacja długoczasowa – od rok do 2 lata,  
g) -  

15.3.3.Za niesportowe lub grubiańskie, ordynarne zachowanie zawodnika, trenera, asystenta trenera,  
instruktora, kierownika drużyny, lekarza, masażysty karami są:  

a) upomnienie,  
b) nagana,  
c) kara,  
d) dyskwalifikacja w wymiarze 1-2 turnieje (3, 4, turnieje),  
e) dyskwalifikacja czasowa – od 1 miesiąc do 6 miesięcy,  
f) dyskwalifikacja długoczasowa – od rok do 2 lata,  
g) odsunięcie od prowadzenia drużyny na określony czas,  
h) -  

15.3.4.Wobec podmiotów wymienionych w pkt. 1.7. niniejszego regulaminu może być stosowany środek  
zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach:  

a) zawodnika do uczestniczenia w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych,  
b) trenera – do prowadzenia drużyny w czasie meczów mistrzowskich i pucharowego,  
c) działacza klubowego – do oficjalnego reprezentowania Klubu. 

 
15.4. Zachowanie zawodnika, trenera i działacza klubowego 
15.4.1.Za niesportowe zachowanie lub tryb życia sportowego, naruszenie porządku publicznego przez  

zawodnika, trenera lub członka działającego w imieniu klubu przed, w czasie lub po zawodach, 
stosowane będą przepisy regulaminu dyscyplinarnego PZSN:  

a) upomnienia,  
b) nagany,  
c) kary,  
d) dyskwalifikację,  
e) dyskwalifikację czasową,  
f) zakaz dokonywania zmian barw klubowych.  

15.4.2.Za niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera lub osoby towarzyszącej drużynie, a także  
innej osoby działającej w imieniu klubu przed, w czasie, po zawodach, związane z naruszeniem  
nietykalności cielesnej bądź innym czynnym znieważeniem innej osoby, stosowane będą przepisy  
regulaminu dyscyplinarnego PZSN:  

a) upomnienia,  
b) nagany,  
c) kary,  
d) dyskwalifikację,  
e) dyskwalifikację czasową,  
f) zakazu dokonywania zmian barw klubowych.  
 
 



16.ODWOŁANIA I PROTESTY 
16.1.  W trakcie zawodów sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje sędzia główny zawodów  

wspólnie z Koordynatorem lub delegatem PZSN, a głos ostateczny w sprawach regulaminowych  
ma Komisja Gier i Dyscypliny, która wnioskuje o ukaranie zawodnika/klubu/działacza do Zarządu 
PZSN z godnie z opracowanym i zatwierdzonym taryfikatorem kar.  

16.2.  Każda drużyna, która uważa, że jej interesy zostały w jakiś sposób naruszone przez sędziego,  
organizatora, czy jakiegokolwiek innego wydarzenia ma prawo do protestu. W pierwszej kolejności 
przysługuje jej protest ustny do sędziego względnie organizatora zawodów, a w wypadku decyzji 
dla niej negatywnej ma prawo do wpisania swoich uwag do protokołu zawodów.  

16.3.  Protesty pisemne mogą być składane po wpłaceniu kaucji w wysokości 100,00 PLN i będą  
rozpatrywane przez Komisję Gier i Dyscypliny PZSN do 7 dni po zakończeniu spotkania. Kaucja jest 
zwrotna w wypadku uznania protestu za zasadny.  

16.4.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych protestu lub nie wpłacenia opłaty kaucji, Komisja 
Gier i Dyscypliny pozostawia protest bez rozpoznania.  

16.5.  Instancją odwoławczą od decyzji Komisji Gier i Dyscypliny PZSN jest Zarząd PZSN.  
 
17.POSTANOWIENIA KOŃCOWE / UWAGI KOŃCOWE 

17.1.  W tych przypadkach, które nie zostały przewidziane w niniejszym Regulaminem z PZSN lub  
w statucie, PZSN będzie odnosić się do zasad i przepisów Ministerstwa Sportu i Międzynarodowej 
Federacji. Te są bez nieodwołalne i mieć absolutny priorytet nad mają zasadami i przepisami 
krajowymi z Polskimi Związki Sportowymi.  

17.2.  Koordynatorzy w danych dyscyplinach sportu PZSN są zatwierdzani i mianowani przez Walne  
Zebranie Delegatów w każdej dyscyplinie sportu na 4 lata. Kadencja Koordynatorów powinna 
zbiegać się w cyklami Igrzysk Głuchych (np.: 2020-2023, 2023-2027 itp.).  

17.3.  Kluby będące członkami PZSN, obowiązane są dostosować swe przepisy wewnętrzne w przedmiocie 
uregulowanym Regulaminem do jego postanowień.  

17.4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od 9 listopada 2019 roku.  
17.5.  W stosunku do zawodników objętych karencją startową mają zastosowanie wyłącznie przepisy  

niniejszego Regulaminu.  
17.6.  Interpretacja Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZSN.  
 
18. DOKUMENTY 

18.1. W MPN, MPN (U16, U19 i U23), PPN i Ogólnopolskim rozgrywanych w każdym roku musi zostać 
przesłane do PZSN na adres email: info@pzsn.pl i dostępny na stronie www.pzsn.pl:  

a) zgłoszenie ostateczne do MPN, PPN i Ogólnopolskim,  
b) komunikat organizacyjny nr. 1,  
c) komunikat organizacyjny nr. 2,  
d) - 

 
19.SYSTEM ROZGRYWEK 

19.1.  Załączniki:  
19.1.1. Schematy rozgrywek w dyscyplinach rozgrywanych w formule zespołowej (Załącznik nr.0).  
19.1.2. Harmonogram rozgrywek w koszykówce, piłce nożnej, siatkówce i itp. (Załącznik nr. 0).  
19.1.3. Kryteria podziału kwalifikacji rozgrywek prowadzonych przez Organizacje PZSN, jako MPN, PPN  

 i Ogólnopolski między kluby będących również eliminacji do Mistrzostw Polski Niesłyszących,    
 zasady organizacji Pucharów Polski Niesłyszących oraz Ogólnopolskich (Załącznik nr.0).  

19.1.4. Zasady rozstawień (Załącznik nr.0).  
19.1.5. Ilości medali wręczanych na poszczególnych Mistrzostwach, PPN i Ogólnopolskich (Załącznik nr.0).  
19.1.6. –  
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