Nasz znak: 617/20

Lublin, dn. 14 listopada 2020 r.
INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
I
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH MASTERS
W BOWLINGU KOBIET I MĘŻCZYZN
GDAŃSK, dn. 27-29 listopada 2020 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU
KOMUNIKAT nr. 1

1. Cel imprezy:
• organizacja i popularyzacja bowlingu w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce
• uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia
• wyłonienie Mistrzowie Polski Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2020
• wyłonienie najlepszych zawodników w kraju na rok 2020
• 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
• poprawa rankingi bowlingach
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Współorganizator: Gdański Klub Sportowy Niesłyszących „Pomorze” w Gdańsku
4.Termin: 27-29 listopada 2020 r.
5.Miejsce:
Kręgielnia Tokyo Station Bowling, ul. Tczewska 57, 83-031 Łęgowo
6.Zakwaterowanie:
Hotel Pod Lipami, ul. Tczewska 57, 83-031 Łęgowo
7.Dojazd do Hotelu pod Lipami :
Autobus z dworca PKP: autobus nr 50
8.Dojazd na zawody:
Kręgielnia znajduje się na miejscu przy hotelu Pod Lipami
9.Konkurencje:
• Indywidualne - Kobiet i Mężczyzn w sobotę
• MASTERS 24 mężczyzn i 16 kobiet w niedzielę
Każdy z uczestników rozegra w Indywidualnych 6 gier natomiast Masters 4 gry
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10.Smarowanie:
• 43 stóp - sobota
• 42 stóp - niedziela
11.Warunki uczestnictwa:
• Każdy ze startujących zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie.
• Zakaz noszenia aparatu słuchowego.
• Zawodnicy muszą być zrzeszeni w PZSN oraz posiadać obywatelstwo polskie.
• Zakaz picia alkoholu oraz piwa
12.Sprawy finansowe:
Organizator pokrywa koszt związany z zawodami: zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, wynajem
sali, obsługa sędziowska i techniczna oraz medyczna.
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
13.Ubiór – strój sportowy:
Wszyscy zawodnicy w czasie zawodów powinni nosić klubowe stroje sportowe oraz specjalne obuwie
(jest możliwość wypożyczenia butów na kręgielni).
14.Zgłoszenia:
Zgłoszenie należy wysłać w terminie do 7 dni przed imprezą (liczy się data wpływu) na adres
bowling@pzsn.pl i gksnpomorze@o2.pl na wypełnionym formularzu do 20 listopada 2020 r.
do max 56 osób.
Proszę o przesłanie emailem do 20 listopada 2020 r. na adres bowling@pzsn.pl i gksnpomorze@o2.pl
imiennego zgłoszenia zawodników i drużyn, ponieważ ilość miejsc na zawodach jest ograniczona.
WSTĘPNY PROGRAM MOŻE SIĘ JESZCZE ZMIENIĆ
Piątek, 27.11.2020 r.
godz. 12:00-19:00 - przyjazd, zakwaterowanie
godz. 19:00-21:00 - kolacja
godz. 20:00-21:00 - odprawa techniczna i weryfikacja
godz. 22:00
- cisza nocna
Sobota, 28.11.2020
godz. 06:30
godz. 07:00 – 09:00
godz. 08:30
godz. 09:00 – 11:30
godz. 11:30
godz. 12:30 – 15:00

r.
- pobudka
- śniadanie
- otwarcie zawodów
- zawody – I tura
– smarowanie
- zawody – II tura
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godz.
godz.
godz.
godz.

15:00
– smarowanie
15:30 dla II tura
16:00 – 18:00 - zawody – III tura dla kobiet
18:30
– nagrody wręczenie dla zawodników Indywidualnie
19:00 – 20:00 – kolacja w restauracji pod lipami

Niedziela, 29.11.2020 r.
godz. 06:30
- pobudka
godz. 07:00
- śniadanie
godz. 08:00
- otwarcie zawodów
godz. 09:00 – 11:30 - zawody MEN
godz. 11:00
– smarowanie
godz. 12:15 – 14:00 - zawody KOBIET
godz. 14:45 - 17:00 - zawody
godz. 17:30
– wręczenie nagród

przerwa obiadowa 12:30 dla MEN
14:10 dla KOBIET

Maksymalna ilość uczestników na zawodach - 56 osób.
Tokyo Station. Kręgielnia
Tczewska 57, 83-031 Łęgowo

Serdecznie zapraszamy do Łęgowa.
Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych
wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń.
UWAGA !
Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji
w regulaminie i w programie zawodów !
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