Nasz znak: 487/18

Lublin, dn. 28 sierpnia 2018 r.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PUCHAROWY NIESŁYSZĄCYCH
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN
w WIŚLE, w dn. 12-14 października 2018r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel imprezy:
- popularyzacja piłki nożnej w Polsce wśród Niesłyszących,
- organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
- wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju,
- nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski,
- integracja młodzieży poprzez sport.
2.Organizator:
Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Współorganizatorzy:
- Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „MIG” w Gliwicach
- Patronat Burmistrza Miasta Wisła
4.Data imprezy:
12-14 października 2018 r.
5.Miejsce zawodów:
Hala sportowa, ul. Hoffa 5 w Wiśle
6.Zakwaterowanie:
Ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy „Kontakt”, ul. Kopydło 28, 43-460 Wisła
7.Wyżywienie:
Ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy „Kontakt”, ul. Kopydło 28, 43-460 Wisła
8.Warunki uczestnictwa:
Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych dla niesłyszących należących do Polskiego Związku
Sportu Niesłyszących. Drużyna może się składać z 9 zawodników i 1 opiekuna (Skład ekipy nie
może przekraczać 10 osób!). Wszyscy zawodnicy muszą mieć aktualne badania lekarskie , klub
musi mieć opłaconą składkę do PZSN.
9.Sprawy finansowe:
Organizator pokrywa koszty związane z zawodami: zakwaterowanie, wyżywienie i napoje,
wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną oraz ubezpieczenie imprezy.
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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
10.Ważne przepisy Ogólnopolskiego Turnieju Pucharowego w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn:
- w turnieju obowiązują przepisy PZPN i PZSN;
- ponumerowane jednakowe stroje do gry w piłkę nożną;
- zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy.
Za egzekucję roszczeń z tego tytułu odpowiada kapitan lub kierownik drużyny;
- wejście na halę tylko w obuwiu odpowiednim do gry w piłce nożnej halowej;
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione;
- zawodnicy w trakcie rozgrywania turniejów nie mogą mieć aparatów słuchowych
ani biżuterii (kolczyki);
- ustalony czas gry to 2x15 min (przerwa 5 min) we wszystkich meczach
grupowych, również w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych, o 3 miejsce
oraz w finale;
- podział drużyn na 4 grupy: A,B,C,D. Z każdej grupy po 2 drużyny awansują
do ćwierćfinału.
11.Zgłoszenia:
Zgłoszenie drużyn do 29.09.2018 roku – prosimy o możliwie jak najszybciej podanie dokładnej
liczby zawodników i w jakich godzinach. Kontakt e-mail: ssnmig@op.pl
Zgłoszenie imienne należy wysłać do 05.10.2018 roku (liczy się data wpływu) roku na adres
emailowy: pilkanozna@pzsn.pl i ssnmig@op.pl na wypełnionym formularzu PZSN.
12. Odprawa techniczna drużyn – w piątek 12.10.2018 r. o godz. 21:00 – w Ośrodku
Szkoleniowym-Wypoczynkowym – obecność tylko kierowników i kapitanów drużyn.
Organizator ma prawo zastrzegać zmiany w regulaminie imprezy sportowej !!!
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