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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH 
W  HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ OLDBOJÓW (od 35 lat) 

W RADOMIU, dn. 08-10 listopada 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, 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizatorzy:  
-Radomski Klub Sportowy Głuchych „RADOMIG” w Radomiu  
 „Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków:  
- Gminny Miasta Radomia  
- Samorządu Województwa Mazowieckiego  
- MOPS w Radomiu 
 
4.Termin: 08-10 listopada 2019 r.  
 
5.Uczestnictwo: 
- Prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN  
  skład  drużyny nie może przekroczyć 10 osób - w tym kierownik, trener lub kierowca 
- w czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatu słuchowego 
- posiadanie stroju i obuwia sportowego w/g obowiązujących przepisów  
- całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas całej imprezy i zakwaterowania! 
 
6.Zakwaterowanie i wyżywienie: 
08.11.2019 – przyjazd i zakwaterowanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radom  
                     ul. Limanowskiego 34/40.  
*  Piątek        Wyżywienie w miejscu zakwaterowania kolacja o godz. 19.00 do 20.00 w piątek. 
Jeśli po godz.20.00 przyjedzie drużyna to suchy prowiant, proszę poinformować nas. Po kolacji  
o godz. 21.00 odbędzie się odprawa techniczna i podanie szczegółowego harmonogramu. OBECNOŚĆ 
OBOWIĄZKOWA 
                           
7.Miejsce rozgrywek: 
   Hala Sportowa - Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7 
                            (Uwaga! Hala to duża sala jak do piłki ręcznej)  
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8.Program rozgrywek: 
Sobota 09.11.2019 r.   
godz. 06:45 - śniadanie 
godz. 08:20 - otwarcie zawodów,  
od godz. 08:30 – 19:00 - mecze eliminacyjne grupowe (2 grupy) w tym przerwa obiadowa około  
godz. między 13:00 a 13:30  
godz. 18:00-19:00 - kolacja 
Mecze odbędą się każdy z każdym w 2 grupach po 5 drużyn, 2x po 10 minut gry, do półfinału 
awansują po 2 drużyny z grupy. Jeśli będzie czas to mecze o IX miejsce, VII miejsce i V miejsce. 
 
Drużyny, które odpadną to w niedzielę po śniadaniu wracają do domu. 
 
Niedziela 10.11.2019 r.   
godz. 07:00 - śniadanie    
godz. 08:45 – 11:30 - zawody - mecze odbędą się  półfinały III miejsce i finał. Po zawodach 
wręczenie nagród i zakończenie turnieju    
godz. 12:30 - 13:30 - obiad 
            

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy. 
 
 
9.Zgłoszenie: 
Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 01.11 2019 r. na adres pilkanozna@pzsn.pl, 
- do „RADOMIG” Radom  na - e-mail radomig_klub@op.pl 
 
10. Sprawy finansowe:  
- organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów tj.: nagrody, zakwaterowanie, 
wyżywienie, napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie. 
 
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury-koszty wg planu w ilości: bus do 50 % lub 
za przejazdy PKP/PKS wg zał. Listy koszty podróży do 70% 
Faktura ma być wystawiona na:  
Polski Związek Sportu Niesłyszących,  
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76 
 
11. UWAGA 
Prosimy o poinformowanie w zgłoszeniu o której godzinie przyjadą Wasze drużyny i ile 
dokładnie osób – jest to konieczne do zabezpieczenia wyżywienia i noclegów w terminie 
ostatecznie do 02.11.2019 r. 
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