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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH 
W  PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET DO LAT 23 

RACIBÓRZ, dn. 23-25 października 2020 r. 
 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  
MINISTERSTWA SPORTU 

 
KOMUNIKAT nr.1 

 
1. Cel imprezy:  

• Organizacja i popularyzacja siatkówki w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce,  

• Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia 

• Wyłonienie najlepszej drużyny w Polsce, 

• Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek do przyszłej kadry narodowej niesłyszących,                                                

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

• Nabór utalentowanych zawodniczek do Kadry Narodowej Polski Niesłyszących, 

• Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 
 
2. Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3. Współorganizatorzy:  

• Szkolny Klub Sportowy Głuchych Odra Racibórz,  

• Miasto Racibórz.  
 
4. Termin: 23-25.10 2020r. 
 
5. Miejsce zawodów: Hala Sportowa Arena Rafako w Raciborzu  
 
6. Zakwaterowanie: Hotel „Polonia”, Plac Dworcowy 16, w Raciborzu 
 
7. Wyżywienie: Hotel „Polonia”, Plac Dworcowy 16, Raciborzu 
 
8. Warunki uczestnictwa:  

• kluby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących  

• mogą grać wszystkie drużyny z wadami słuchu.  

• drużyna liczy 10 zawodników + trener i kierowca lub opiekun lub 11 zawodników + trener lub 
kierowca (razem max 12 osób). Drużyny zobowiązane są występować w jednakowych, 
ponumerowanych strojach.   
Uwaga! 

• W Mistrzostwach Polski Niesłyszących (Ogólnopolski) mogą uczestniczyć maksymalna ilość 
zawodniczek, która może być wypożyczona wynosi do 3 zawodniczek do lat 24 

 
9. System rozgrywek:  
W Turnieju biorą udział 4 zespoły. Mecze rozgrywane będą w grupie do dwóch wygranych setów 
(wszystkie sety do 25 pkt.). W przypadku takiej samej liczby punktów o wygranej decyduje 
bezpośredni mecz, następnie stosunek wygranych do przegranych setów i stosunek małych punktów  
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10.Sprawy finansowe: organizator pokrywa koszty związane z organizacją zawodów tj.: 
zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną.  
 
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży we ilości do 70%  
i BUS do 50%.  
Faktura ma być wystawiona na adres:   

Polski Związek Sportu Niesłyszących,   
Al. Piłsudskiego 22,  
20-011 Lublin,  
NIP: 946-263-87-76   

 
11. Nagrody :  

• za zajęcie I-IV miejsca – puchary, dyplomy, nagrody  

• dla najlepszych zawodniczek - statuetki  
 
12. Ważne przepisy:  

• W turnieju obowiązują przepisy FIVB i PZSN  

• Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję 
roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada trener lub opiekun.  

• Wejście na halę tylko w obuwiu zmiennym.  

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione.  

• Zakaz palenia i spożywania alkoholu w czasie trwania imprezy sportowej (dotyczy zawodów 
oraz zakwaterowania.  

• W czasie rozgrywania konkurencji nie wolno startować w aparatach słuchowych.  
 
13. Zgłoszenie:  
Zgłoszenia imienne (druki PZSN) proszę przesłać najpóźniej do 16.10.2020 r. mailem na adres PZSN 
siatkowka@pzsn.pl  oraz współorganizatora krzysztofkretosz@gmail.com   
 
Prosimy o podanie informacji do 16.10.2020 r. – o której mniej więcej będziecie  
w Raciborzu i w jakim składzie zespół przyjedzie (ilość zawodników, trener K/M, kierowca).  
 
Przypominamy, że max liczba osób to 12.  
 
Uwaga:  
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 23.10.2020r. (piątek) o godz. 21.00 w Hotelu „Polonia”, 
Plac Dworcowy 16 w Raciborzu (sala konferencyjna na parterze). 
 
 
 

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