Nasz znak: 129/22

Lublin, dn. 25 stycznia 2022 r.
HALOWE
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W LEKKOATLETYCE
SPAŁA, dn. 19.02.2022 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
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 Seniorów Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2022.
- Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry narodowej
Niesłyszących.
- Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania
patologiom społecznym.
- Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport.
- Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej postawy
fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa.
- Przygotowanie do Letnich Igrzysk Głuchych w Caxias do Sul 2022
- Przygotowanie do Mistrzostw Europy Juniorów Głuchych 2022
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Data zawodów: 19 lutego 2022
4.Miejsce zawodów: Hala lekkoatletyczna COS OPO, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6 w Spale,
strona internetowa: https://spala.cos.pl/3736/halalekkoatletyczna
5.Zakwaterowanie: we własnym zakresie
6.Wyżywienie: obiad (g.15:00)
Zamówienia na wyżywienie z podaniem ilości zawodników oraz ilości opiekunów należy przesyłać
na adres mailowy info@pzsn.pl i lekkoatletyka@pzsn.pl do dnia 12.02.2022
7.Sprawy finansowe:
Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, tj. wyżywieniem, napojami,
wynajmem hali lekkoatletycznej, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę medyczną,
obsługę wolontariatu oraz z ubezpieczeniem imprezy, trofea sportowe.
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
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8.Ważne przepisy Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce:
• w zawodach obowiązują przepisy PZLA i PZSN;
• zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję
roszczeń z tego tytułu odpowiada kierownik drużyny;
• wejście na halę 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.
• OBOWIĄZUJE posiadania ważnej licencji okresowej zawodniczej i trenerskiej PZSN
9.Nagrody: za zajęcie I – III miejsca medale i dyplomy.
Medale i dyplomy za miejsca 1-3 wręczane są pod warunkiem ukończenia konkurencji przez co
najmniej 4 zawodniczek/zawodników z 3 różnych klubów zgłoszonych do konkurencji w zawodach
MPN (po spełnieniu warunku opisanego w punkcie I 1.2. Regulaminu ogólnego).
10.Konkurencje:
Kobiety:
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x200m
Mężczyźni:
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4x200m
11.Urządzenie:
Urządzenie startowe (sygnał świetlny) z pomiarem czasu dla niesłyszących
12.Zgłoszenie:
Zgłoszenie imienne należy wysłać do 12.02.2022 roku (liczy się data wpływu) na adres mailowy:
PZSN: lekkoatletyka@pzsn.pl oraz info@pzsn.pl na wypełnionym formularzu PZSN i prosimy
o dokładne podanie ilości osób oraz kiedy przybywacie.
Weryfikacja i odprawa techniczna w sobotę 19.02.2022 roku godz. 10:00-11:00
w sali konferencyjnej w hali lekkoatletycznej COS OPO w Spale.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !
Program zawodów:
Sobota, 19.02.2022
do godz. 10:30
– Przyjazd uczestników
godz. 10:00-11:00
– Weryfikacja i odprawa techniczna w sali konferencyjnej w hali
lekkoatletycznej COS-OPO w Spale
godz. 10:45-11:10
- Rozgrzewka
godz. 11:15
- Otwarcie zawodów
godz. 11:45-15:00
- Zawody
godz. 15:00
- Zakończenie zawodów
godz. 15:00-16:00
- Obiad
godz. 16:00-17:00
- Wyjazd uczestników
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Uwaga !
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr. 2) !
Serdecznie zapraszamy do Spały !
Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych
wyników i wielu niezapomnianych wrażeń.
HALA LEKKOATLETYCZNA „COS OPO” w Spale
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