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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  

OLDBOJÓW OD 35 LAT 
LUBLIN, dn. 03-05 grudnia 2021 r. 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  

MINISTERSTWA DZIEDZICTWA, KULTURY NARODOWEGO I SPORTU 
 

KOMUNIKAT nr.1 
 
1.Cel imprezy:  

• Organizacja i popularyzacja piłki nożnej w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce,  

• Uprawiania sportu powszechnego w starszym wieku i propagowanie kultury fizycznej i 
zdrowego stylu życia 

• Wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju, 

• Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej  
   i przeciwdziałania patologiom społecznym,  

• Integracja osób niesłyszących poprzez sport. 

• Promocja sportu wśród Oldbojów.  
 
2.Organizator:  

• Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizatorzy:  

• Lubelski Klub Sportowy Głuchych SPARTAN Lublin 

• Urząd Miasta Lublina, Wydział Sportu 

• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Sportu i Turystyki 
 
4.Data imprezy:  

• 03–05.12.2021 r.  
 
5.Miejsce zawodów:  

• Hala sportowa ACADEMOS , ul. Symfoniczna 1 w Lublinie 
 
6.Zakwaterowanie: 
            Hotel VICTORIA, ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie 
 
7.Wyżywienie:   
            Hotel VICTORIA, ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie 
 
8.Warunki uczestnictwa:  
każda drużyna składa się z 9 osób (w tym trener, kierownik i kierowca), przypadku przekroczenia 
liczby zawodników – to LKSG „SPARTAN” nie zapewnienia noclegów i wyżywienia.  
 
9.Zgłoszenie:  

   Zgłoszenie drużyny do udziału należy wysłać do 23.11.2021 r. na adres: LKSG ”SPARTAN”: 

lksg@spartan.lublin.pl i PZSN: pilkanozna@pzsn.pl   
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10.Sprawy finansowe:    
Organizator pokrywa koszty związane z zawodami: zakwaterowanie, wyżywienie i napoje, wynajem 
hali, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną oraz ubezpieczenie imprezy.  
Koszty podróży: zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży we 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 
 
11.Nagrody :   
za zajęcie I-III miejsca – medale, puchary i dyplomy - dla najlepszych zawodników – statuetki  
i dyplomy  
 
12.System gry: 
8-10 drużyn, mecze fazowe, ćwierćfinały, półfinały, o 3 miejsce i finał) 
 
13.Zgłoszenia imienne:  
   Zgłoszenie imienne zawodników należy wysłać do 30.11.2021 r. na adres: LKSG ”SPARTAN”: 
lksg@spartan.lublin.pl i PZSN: pilkanozna@pzsn.pl  na wypełnionym formularzu.  
 
   Prosimy o podanie informacji (do 23.11.2021 r.) o której godzinie będziecie w Lublinie  
i ile dokładnie osób ostatecznie przyjedzie. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby  
na adres LKSG ”SPARTAN”, email: lksg@spartan.lublin.pl  
 
 

Program 
 
Piątek, dn. 03.12.2021 r. 
g. 18:00   - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników + odbiór prowiantów 
g. 21.00   - Odprawa techniczna  
g. 22.00   – Cisza nocna  
 
Sobota, dn. 04.12.2021 r. 
g.07:30 - 09.00  - śniadanie  I grupa – 3 drużyny, II grupa – 2 drużyny, III grupa 2 drużyny 
g.08:00   – otwarcie zawodów  
g.08:30 – 19:00  – mecze  
g.13:30 – 14:30  – obiad  
g.18:00 – 20:00  - kolacje 
 
Niedziela, dn. 05.12.2021 r. 
g.07:30 – 09:00  - śniadanie  
g.08:30 – 13:00  - cd. mecze  
g.13:00 – 13:30  – Zakończenie zawodów i rozdanie nagród  
g.13:00 – 13:30   – obiad   
 
 

Organizator ma prawo zastrzegać zmiany w regulaminie imprezy sportowej !!! 
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