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ELIMINACJE 
DO MISTRZOSTW POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 

W  PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 
RADOM, dn. 18-20 września 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 finalistów Mistrzostw Polski Niesłyszących 
- Obserwacja i nabór utalentowanych zawodników do przyszłej kadry narodowej niesłyszących,                                                
- Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej  
  i przeciwdziałania patologiom społecznym,  
- Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski Niesłyszących, 
- Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizator: 
- Radomski Klub Sportowy Głuchych „RADOMIG” w Radomiu,  
- „Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Polskiego Związku Sportu Niesłyszących   
  (Ministerstwo Sportu),  
- Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie”. 
 
4.Uczestnictwo: 
- prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN,  
- skład  drużyny nie może przekroczyć 10 osób - w tym kierownik, trener oraz 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! 
- posiadanie ważnych badań lekarskich 
 
5.Zakwaterowanie i wyżywienie: 
18.09.2020 – przyjazd i zakwaterowanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe,  
                    Radom ul. Limanowskiego 34/40.  
Wyżywienie w miejscu zakwaterowania od kolacji w piątek do niedzieli. W piątek kolacja  
o godz. 19-20:00, jeśli później będziecie to będzie suchy prowiant. Prosimy pilnie o odpowiedź  
do 11.09.2020 r. 
Po kolacji odprawa techniczna i podanie szczegółowego harmonogramu przy ul. Limanowskiego 34/40 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA ! 
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6.Miejsce rozgrywek: Zespół Szkół Ekonomicznych Radom ul. Wernera 22 
 
7.Program rozgrywek: 
    Sobota 19.09.2020       
godz. 08:45 – Otwarcie zawodów 
godz. 09.00     
godz. 11.00  
obiad godz. 13.00-14.30 
godz. 15.00 
godz. 17.00  
    Niedziela 20.09.2020    
godz.  08.45  
godz. 10:45  
          

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy podczas odprawy technicznej. 
 
8.Zgłoszenie: 
Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 11.09.2020 r. na adres: siatkowka@pzsn.pl  
i do klubu „RADOMIG” Radom na e-mail radomig_klub@op.pl  
 
9. Sprawy finansowe:  
- organizatorzy pokrywają 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 koszty podróży w ilości 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 
 
10.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 11.09.2020 r 
 
 
 

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