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Koszalin, dn.04.11.2013

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MI DZYNARODOWY PUCHAR POLSKI WETERANÓW
MEMORIA RYSZARDA BIA CZAKA
TRZCIANKA 07 GRUDNIA 2013
ORGANIZATORZY:
Urz d Miejski w Trzciance.
rodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Piotra Skargi 56.
Klub Sportowy LUBUSZANIN Trzcianka – Kol. E. Aktanarowicz.
ZAKWATEROWANIE I WY YWIENIE :
Istnieje mo liwo zakwaterowania w hotelu przy sali zawodów w cenie:
- 1 osobowy (ze niadaniem)
80,- z otych od osoby (70,00 bez niadania)
- 2 – 3 osobowy (ze niadaniem)
70,- z otych od osoby. (60,00 bez niadania)
- Zg oszenia: telefoniczne na has o „ci ary” – osoby do kontaktu:
509 662 656
Jacek O wi cimski
517 499 391
Zenon Nykiel
- e-mail: (jacekoswiecimski@gmail.com).
Zajazd apigrosz (www.delf.cba.pl) 1 km za jeziorem w kierunku na Wa cz:
- 3 x 2 osob. 3x3 osob. 1x 5 osob. po 40,00 z . Od osoby bez niadania.
- Zg oszenia: telefoniczne na has o „ci ary” : 695 749 465
- e-mail: firma.delf@wp.pl
Wy ywienie w hotelu w asnym zakresie.
PROGRAM ZAWODÓW:
przyjazd uczestników
sobota 07.12.2013 do godz. 12:00
wa enie zawodników I grupy
sobota
godz. 12:00
start I grupy kat. wag. 56 - 69
sobota
godz. 14:00
start II grupy kat. wag. 77 - 85
sobota
godz. 15:30
start III grupy kat. wag. 94 – 105+
sobota
godz. 17:00
wspólna kolacja po zako czeniu zawodów ok. godz. 19:30
ZG OSZENIA:
Ka dy startuj cy musi wype ni formularz zg oszeniowy do zawodów i przes
na adres
Federacji do dnia 25 LISTOPADA 2013r. Zg oszenia niekompletne i po terminie nie b
przyjmowane. Kto nie zg osi si w terminie i nie op aci startowego startuje poza konkursem !!!
OP ATY:
Op ata startowa wynosi 40,- (czterdzie ci z otych) lub 80,- dla tych, którzy chc uczestniczy w
bankiecie, któr nale y przes
bezwzgl dnie do dnia 25.11.2013 na konto Federacji. Cena
samego bankietu wynosi 40,- z i p atna jest w terminie zg osze na konto Federacji. Nie ma
dokupowania bankietu w dniu zawodów. Brak wp aty startowego eliminuje zawodnika ze
startu.
Op ata startowa przeznaczona jest na koszty organizacyjne oraz na wspóln kolacj .
Ka dy startuj cy musi z
o wiadczenie o odpowiedzialno ci za w asne zdrowie. Powinien
posiada opini jakiegokolwiek lekarza o braku przeciwwskaza do udzia u w zawodach
wetera skich.
Nale y tak e przed startem uregulowa sk adki cz onkowskie za rok 2013 w wysoko ci 60,- z .
NAGRODY:
puchary dla najlepszych zawodników w punktacji open,
UWAGI KO COWE:
wprowadzili my grup „0” (30 – 34 lata) !!!

