Nasz znak: 589/20

Lublin, dn. 03 listopada 2020 r.
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W CURLINGU
ŁÓDŹ, dn. 20-22 listopada 2020 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel
•
•
•
•
•
•

imprezy:
Popularyzacja Curlingu wśród niesłyszących w Polsce,
Organizacja i popularyzacja sportu niesłyszących w Polsce,
Wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju,
Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski,
Integracja niesłyszących poprzez sport,
Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej postawy
fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa.

2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Współorganizator: Warszawski Klub Sportowy Głuchych „WARS”
4.Termin zawodów: 20-22.11.2020 r. (Pierwsze mecze gramy o godz. 15:00 w dniu 20.11.2020 r.)
5.Miejsce zawodów: Hala Curlingowa - Curling Łódź, ul. Śnieżna 10, 92-103 Łódź
6.System gry: Każdy z każdym. W zawodach rozgrywane są mecze złożone z 8 endów
z ograniczeniem czasowym 100 min. Półfinały, mecz o 3 miejsce i Finał.
7.Regulamin: w załączeniu
8.Nagrody: Puchary, medale dla zwycięzców, dyplomy dla uczestników
9.Zakwaterowanie i wyżywienie: Noclegi dla wszystkich uczestników przyjezdnych są zapewnione
od piątku do niedzieli w Hotelu „Boss” przy ulicy ul. Tatrzańskiej 11, w Łodzi. Śniadania i kolacje w
hotelu, a obiady w miejscu zawodów.
10.Warunki uczestnictwa:
• Kluby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących
• Jedna drużyna liczy 4 zawodników + 1 osoba rezerwowa
• W curlingu dopuszcza się start drużyn w składzie trzyosobowym
• Dostarczenie kserokopii orzeczenia o stopni niepełnosprawności
11.Zgłoszenie:
Zgłoszenia imienne należy wysłać w terminie do 13.11.2020 r. na adres mailowy: curling@pzsn.pl
i wars_1922@o2.pl
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13.Ważne !!!
• Informujemy, że w sprawach przepisów gry, nieujętych w regulaminie PZC obowiązują
przepisy WCF (World Curling Federation)
• W ramach całej imprezy organizator zapewnia sprzęt (szczotki, nakładki na buty),
zakwaterowanie z wyżywieniem, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę medyczną,
ubezpieczenie, puchary.
• W czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatu słuchowego lub części zewnętrznej
implantu ślimakowego.
• Zawodnik musi posiadać: ciepłą odzież (polar, bluza termoizolacyjna), dres, adidasy, ciepłe
nakrycie głowy (polecane wełniane), gdyż temperatura na Hali Curlingowej wynosi tylko
4 stopni ciepła.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zostawione lub skradzione.
• Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy.
• Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas całej imprezy
• Każdy Klub może zgłosić maksymalnie sześć zespołów po czterech zawodników + jednego
zawodnika rezerwowego.
• Maksymalna ilość uczestników na zawodach - 40 osób.
• Koszty podróży zwróci PFSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży w kwocie
do 70%. Bus 50%. Faktura ma być wystawiona na: Polski Związek Sportu Niesłyszących,
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76
Program
20.11.2020 (piątek)
godz. 14:00 – 18:00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników
godz.15:00– 20:00 – zawody
godz. 20:30
– Kolacja w Hotelu „Boss”
21.11.2020 (sobota)
godz. 07:00 – 07:30 –
godz. 09:00– 20:00 –
godz. 13:00 – 17:00 –
od godz. 19:00
–

Śniadanie w Hotelu „Boss”
zawody
obiad w przerwie zawodów
Kolacja w Hotelu „Boss”

22.11.2020 (niedziela)
godz. 07:00 – 07:30 - Śniadanie w Hotelu „Boss”
godz. 09:00–17:00 – zawody
godz. 13:00 – 14:30 – obiad w miejscu zawodów
godz. 17:30
– Zakończenie zawodów, rozdanie pucharów i medali
godz. 18:00
– Wyjazd uczestników
Uwaga !!!
Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, będzie podany do wiadomości komunikat nr.2
wraz z harmonogramem meczów
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Hala Curlingowa - Curling Łódź
ul. Śnieżna 10, 92-103 Łódź
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