Nasz znak: 234/19

Lublin, dn. 17 kwietnia 2019 r.
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W PIŁCE NOŻNEJ 7-OSOBOWEJ MĘŻCZYZN DO LAT 22
RACIBÓRZ, dn. 24-26 maja 2019 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel imprezy:
- Popularyzacja piłki nożnej w Polsce wśród Niesłyszących
- Organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
- Wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju,
- Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski,
- Integracja młodzieży poprzez sport.
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Współorganizatorzy: Szkolny Klub Sportowy Głuchych Odra Racibórz,
Urząd Miasta Racibórz
4.Termin: 24-26 maja 2019 r.
5.Miejsce zawodów: Stadion KS Rafako, ul. Łąkowa 33, Racibórz
6.Zakwaterowanie: Hotel Polonia, Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. K. Miarki 4 w Raciborzu.
7.Wyżywienie: Restauracja Hotelu Polonia w Raciborzu, pl. Dworcowy.
8.Uczestnictwo:
- udział biorą kluby zrzeszone w PZSN
- drużyny liczą max 10, po 9 zawodników + trener lub kierowca lub 8 zawodników + opiekun
i kierowca (razem max. 10 osób) – decyzja PZSN
- każdy zawodnik posiada ważne badania lekarskie
9.Sprawy finansowe: organizator pokrywa koszty związane z organizacją zawodów tj.:
zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną,
medyczną, ubezpieczenie.
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. System rozgrywek
Dwie grupy, każdy z każdym w grupie, półfinały (po dwa najlepsze zespoły z grup), finał i mecz
o trzecie miejsce.
Szczegółowe informacje w komunikacie ostatecznym, po losowaniu zespołów przez PZSN
Punktacja
1.O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:
- za zwycięstwo – 3 pkt.
- za remis – 1 pkt.
- za przegraną – 0 pkt.
2.W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności
decyduje:
- bilans punktów z bezpośrednich spotkań,
- różnica bramek z bezpośrednich spotkań,
- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,
- różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,
- rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.
11. Przepisy gry
1.Czas gry wynosi 2x20min. lub 2x25 min. + 5 min. przerwy.
2.W czasie meczu każda drużyna może wymienić 3-4 zawodników
3.Rozgrywki odbywają się na boisku piłkarskim z nawierzchnią z trawy prawdziwej
4.Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz regulamin PZSN
Organizator prosi o podanie dokładnej liczby przyjeżdżających (zawodników, trener, kierowca),
w celu przygotowania noclegów.
KONTAKT:
e-mail: krzysztofkretosz@gmail.com,
fax 032/415 30 01
tel. kontaktowy: 605 428 726 (Krzysztof Krętosz)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy.
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Program imprezy:
Piątek, 24 maja 2019r.
16:00-19:00 – Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – Hotel Polonia,
Ośrodek dla Niesłyszących
19:00 – Kolacja w Hotelu Polonia dla wszystkich z podziałem na grupy
21:00 - Spotkanie organizacyjne – odprawa techniczna w sali konferencyjnej Hotelu Polonia
Sobota, 25 maja 2019r.
07:00 –Śniadanie
08:00 – Przejazd uczestników na stadion KS Rafako (ul. Łąkowa 33, Racibórz)
09:00 – Oficjalne otwarcie zawodów
09:15 – Rozgrzewka
09:30 – 13:15 – Mecze w grupach A i B na dwóch boiskach
13:00 – 15:00 – Przerwa i obiad na stadionie (catering)
15:00 – 17:00 – Mecze w grupach
17:15 – Zakończenie fazy grupowej turnieju
19:00 – Kolacja w Hotelu Polonia z podziałem na grupy
Niedziela, 26 maja 2019r.
07:00 – Śniadanie + prowiant
07:30 – Przejazd na stadion KS Rafako
08:00 – 11:30 - Mecze półfinałowe i finałowe
12:00 – Zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, medali, dyplomów
12:15 – obiad dla zespołów grających w finałach (catering na stadionie)
13:00 – wyjazd ekip
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