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OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA NIESŁYSZĄCYCH 
JUNIORÓW DO LAT 16 I DO LAT 19 

W LEKKOATLETYCE 
WARSZAWA, dn. 03-05 CZERWCA 2022 r. 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  
I 

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
 

KOMUNIKAT nr.1 
 
 
1.CEL  IMPREZY: 

✓ Organizacja i popularyzacja lekkoatletyki w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce. 
✓ Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. 
✓ Wyłonienie Mistrzowie Polski Juniorów Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2022. 
✓ Wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej w kraju na rok 2022. 
✓ Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry narodowej  

           Niesłyszących. 
✓ Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej 

przeciwdziałania patologiom społecznym. 
✓ Nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do Kadry Narodowej Polski Niesłyszących. 
✓ Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 
✓ Przygotowanie do Mistrzostw Europy Głuchych, Szczecin 2023 
✓ Przygotowanie do Mistrzostw Europy Juniorów Głuchych, Szczecin’2023 

 
2.ORGANIZATOR: 

✓ Polski Związek Sportu Niesłyszących. 
 
3.WSPÓŁORGANIZATORZY: 

✓ Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych „IG-
WARSZAWA”. 

✓ Miasto Stołeczne Warszawa 
✓ Instytut Głuchoniemych im. J. Falkowskiego w Warszawie. 

 
4.DATA IMPREZY: 

✓ 03-05 czerwiec 2022r. 
 
5.LICZBA UCZESTNIKÓW: 
max 100 uczestników. 
 
6.MIEJSCE ZAWODÓW / DANE TECHNICZNE: 

✓ Stadion Lekkoatletyczny OSiR „PODSKARBIŃSKA” 
     ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23, 04-392 Warszawa 

Link: https://osir.waw.pl/stadion-podskarbinska-o-obiekcie/  
 
 
 

https://osir.waw.pl/stadion-podskarbinska-o-obiekcie/
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7.NOCLEG i WYŻYWIENIE: 
Hostel a&o Warshau Wola, ul. Kasprzaka 18-20, 01-211 Warszawa. 
Link: https://www.aohostels.com/pl/warszawa/warschau-wola/ 
 
8.SPRAWY REJESTRACYJNE: 
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie od kolacji w dniu 03 czerwca 2022 roku do obiadu  
w dniu 13 czerwca 2022 roku. 
Zamówienia na noclegi i wyżywienie z podaniem ilości zawodników w podziale na dziewczyny I 
chłopców oraz ilości opiekunów z podziałem na kobiet i mężczyźni należy przesłać wyłącznie na 
adres mailowy: igwarszawasport@gmail.com, lekkoatletyka@pzsn.pl  w terminie do dnia 27 maja 
2022 roku. 
 
9.SPRAWY FINANSOWE: 
Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, tj. zakwaterowaniem, 
wyżywieniem, napojami, wynajmem stadionu lekkoatletycznego, obsługę sędziowską, obsługę 
techniczną, obsługę medyczną, obsługę wolontariatu oraz z ubezpieczeniem imprezy, trofea 
sportowe. 
 
PZSN pokrywa koszt podróży po wystawieniu faktury lub na podstawie imiennej listy kosztów 
podróży (dofinansowanie do 70%) lub BUS (dofinansowanie do 50%). 
 
Faktura musi być wystawiona na: 
Polski Związek Sportu Niesłyszących, 
al. Piłsudskiego 22, 
20-011 Lublin, 
NIP: 946-263-87-76. 
 
10.WAŻNE PRZEPISY OGÓLNOPOLSKICH MISTROZSTW POLSKI JUNIORÓW NIESŁYSZĄCYCH W 
LEKKOATLETYCE 

✓ w turnieju obowiązują przepisy PZLA i PZSN; 
✓ zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję 

roszczeń z tego tytułu odpowiada kapitan lub kierownik drużyny; 
✓ wejście na stadion lekkoatletyczny tylko w obuwiu odpowiednim do lekkoatletyki; 
✓ organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione; 
✓ zawodnicy nie mogą mieć aparatów słuchowych; 
✓ uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatorów. 
 
11.UCZESTNICTWO / KATEGORIE: 

✓ Każdy klub lub szkoła ma prawo zgłosić 20 zawodników + 4 opiekunów lub trenerów. 
✓ Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez klub lub szkoły, do dnia 27 maja 

2022r, posiadający aktualne badania lekarsko – sportowe oraz legitymację szkolną. 
✓ Zawody będą przeprowadzone seriami na czas w dwóch kategoriach wiekowych (oddzielnie 

dla kobiet i mężczyzn). 
✓ Serie zostaną ustalone według zgłoszonych czasów. Podczas zawodów obowiązują przepisy 

PZP i FINA. 
✓ Zgłoszenia prosimy kierować na adresy podane w formie elektronicznej mailem. 
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12.NAGRODY: 
Miejsca od 1 – 3 – medale i miejsce 1-3 dyplomy. 

 
13.ZGŁOSZENIE: 

✓ Zgłoszenie imienne należy wysłać do 27 maja 2022 roku (liczy się data wpływu) na adres mailowy 
: PZSN lekkoatletyka@pzsn.pl oraz WKSMN „IG-WARSZAWA” igwarszawasport@gmail.com . 

✓ Dodatkowo w zgłoszeniu do 27 maja 2022 roku na maila igwarszawasport@gmail.com proszę o 
dokładne podane ilości osób oraz kiedy przybywacie. 

✓ Odprawa techniczna w piątek 03.06.2022 w Sali Konferencyjnej w Hotelu przy ul. Kasprzaka 
18/20 w Warszawie. Obecność obowiązkowa. 

 
14.KONKURENCJE: 

✓ JUNIOR DO LAT 16 
KOBIETY: 

100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 1500 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem,  
skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m  
i sztafeta szwedzka (400m+300m+200m+100m). 

MĘŻCZYŹNI: 
100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 1500 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w 
dal, skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m i sztafeta szwedzka 
(400m+300m+200m+100m). 

 
✓ JUNIOR DO LAT 19 

KOBIETY: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem,  
skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m  
i sztafeta szwedzka (400m+300m+200m+100m). 

MĘŻCZYŹNI: 
100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 1500 m, 3000m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, 
skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m i sztafeta szwedzka 
(400m+300m+200m+100m). 

 
 
15.PROGRAM ZAWODÓW: 

 
Piątek, 03 czerwca 2022 
od godz. 17:00 Przyjazd i zakwaterowanie drużyn 
godz. 18:00 – 20:45 Weryfikacja 
godz. 17:00 – 21:00 Obiadokolacja 
godz. 21:00 – Odprawa techniczna 
 
Sobota, 04 czerwca 2022 

godz. 07:00 – 08:00 Śniadanie 
godz. 08:00 – 09:00 Wyjazd do stadionu lekkoatletycznego 
godz. 09:00 – 09:30 Rozgrzewka przed zawodami 
godz. 09:30 - 09:35 Otwarcie Mistrzostw 
godz. 09:35 – 14:30 I część – blok zawodów wg programu 
godz. 15:00 – 18:00 Czas wolny – wycieczka do CNK lub ZOO 
godz. 18:00 – 20:00 Obiadokolacja 
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Niedziela, 05 czerwca 2022 

godz. 07:00 – 08:00 Śniadanie 
godz. 08:00 – 09:00 Wyjazd do stadionu lekkoatletycznego 
godz. 09:00 – 13:00 II część – blok zawodów wg programu 
godz. 13:00 – 14:00 Prowianty 
godz. 14:00 – Wyjazd zawodników 
 
16.UWAGI KOŃCOWE 

✓ Liczba zgłoszeń jest ograniczona max do 100 osób!!! 
✓ Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. 
✓ Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione. 
✓ Komisję sędziowską powołuje organizator. 
✓ Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, w sprawach 

nieokreślonym regulaminem oraz innymi przepisami decyzje podejmuje wg kompetencji – 
dyrektor zawodów lub sędzia główny. 

✓ Jeśli są Państwa / kluby są zainteresowani zawodami lekkoatletycznymi, i są w stanie 
skorzystać z nich zachowując reżim sanitarny i wszystkie zasady bezpieczeństwa 
wynikające z epidemii COVID-19 bardzo proszę o przesłanie zgłoszenia imiennego na 
adres igwarszawasport@gmail.com do 27 maja 2022 r. 

 
 

Organizator i współorganizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zawodów  
oraz w regulaminie imprezy sportowej. 

 
 

Serdecznie zapraszamy do Warszawy 
 

mailto:igwarszawasport@gmail.com

