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TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH 

W  KOSZYKÓWCE OLDBOJÓW OD 35 LAT 

ŁÓDŹ, dn. 31 marca - 02 kwietnia 2023 r. 

 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ,  

KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 

 

KOMUNIKAT nr.1 

 

1. Cel imprezy:  

➢ popularyzacja koszykówki w Polsce wśród Niesłyszących; 

➢ organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce; 

➢ wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju; 

➢ promocja sportu u zawodników 50+.  

 

2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących  

 

3.Współorganizator: Łódzki Klub Sportowy Głuchych w Łodzi 

 

4.Termin: 31.03.-02.04.2023 

 

5.Miejsce zawodów: Hala Sportowa SPOŁEM, ul. Północna 36 w Łodzi 

 

6.Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel BOSS, ul. Tatrzańska 11 w Łodzi 

 

7.Warunki uczestnictwa: 

➢ Kluby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących; 
➢ drużyna liczy 9 zawodników + trener lub kierowca, lub 10 zawodników (razem 10 osób); 
➢ drużyny zobowiązane są występować w jednakowych, ponumerowanych strojach.  

 
8.System rozgrywek:  Więcej informacji w komunikacie nr. 2 
 
9.Sprawy finansowe:  

➢ Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów tj.: zakwaterowanie, 
wyżywienie, napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, 
ubezpieczenie,  

➢ Wszystkie kluby wpłacają po 50 zł kaucji (na odprawie technicznej), na poczet ewentualnych 
zniszczeń w noclegu. Po zdaniu pokojów kaucja zostanie zwrócona. 
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10.Ważne przepisy:   
➢ W turnieju obowiązują przepisy FIBA i PZSN 
➢ Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję 

roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan lub kierownik drużyny. 
➢ Wejście na halę tylko w obuwiu zmiennym. 
➢ Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione.  
➢ Zakaz palenia na terenie imprez sportowych.  
➢ W czasie rozgrywania konkurencji nie wolno startować w aparatach słuchowych.  

 
11.Zgłoszenie: 

Zgłoszenia imienne (i/lub druki PZSN) proszę przesłać najpóźniej do 24.03.2023 r. mailem na 
adres PZSN: koszykówka@pzsn.pl  oraz współorganizatora: lksg@wp.pl  
 

Prosimy o podanie informacji do 24.03.2023 r. – o której dokładnie będziecie w Łodzi i ile 
dokładnie osób ostatecznie przyjedzie. Proszę o potraktowanie poważnie naszej prośby.  
 

 
Program zawodów: 

 
Piątek, 31.03.2023 
20:00   - Przyjazd uczestników  

- Zakwaterowanie dla Res-Gest Rzeszów 
 
Sobota, 01.04.2023 
07:00-08:00 - Śniadanie dla Res-Gest Rzeszów 
do g.10:00  - Przyjazd uczestników dla ŁKSG Łódź, Radomig Radom, Reyman Kraków,  

  Spartan Lublin i Wars Warszawa 
10:00   – Obowiązkowe jest przybycie na odprawę techniczną w hali sportowej „SPOŁEM”  

  Obecność tylko kierowników i kapitanów drużyn. 

10:30  – Uroczyste rozpoczęcie turnieju i powitanie drużyn 

11:00-18:00  - Mecze grupowe 
13:00-15:00  - Obiad  
19:00-20:00  - Kolacja 
 
Niedziela, 02.04.2023 
07:00-08:00 - Śniadanie  
08:30-10:30 - Mecze półfinałowe 
11:00  - Mecz o 3 miejsce 
12:00  - FINAŁ 
13:00   - Uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie pucharów 

14:00-15:00  - Obiad 
15:00  - Wyjazd uczestników 
 

Uwaga ! 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr. 2) ! 

 

Serdecznie zapraszamy do Łodzi ! 
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