KOMUNIKAT ZAWODÓW
„Zawody

ogólnopolskie Piastowski Piruet 2018”
Cieszyn, 23-25.03.2018 r.

1. ORGANIZATOR:

Klub Sportowy „Cieszyn”

2. ADRES ORGANIZATORA:

Klub Sportowy „Cieszyn”
ul. Popiołka 13/2
43-400 Cieszyn
Tel. 518 661 162, 605 250 403
e-mail: cieszyn2018@gmail.com

3. UCZESTNICTWO:

Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach
- solistek: klasa brązowa, Novice Advanced I, II
- solistów: klasa brązowa, Novice Advanced I, II

4. TERMIN I MIEJSCE:

23-25.03.2018 r.
Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
ul. Sportowa 1
43-400 Cieszyn
Tel. 338510009

5. ZGŁOSZENIA:

do dnia 26.02.2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
www.zgloszenia.bdbevent.pl
W tym samym terminie należy wysłać na adres bartek@viproteam.pl zawartości
programów. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZŁF z dnia 28.08.2009, zawodnicy,
których elementy nie zostaną przesłane w terminie nie będą brali udziału w
losowaniu! Druk zawartości programów jest do pobrania na stronie
internetowej PZŁF.
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich i licencji nie będą dopuszczeni do
startu.
Prosimy o przesyłanie muzyki w formacie mp3/aiff/wav na adres
cieszyn2018@gmail.com – nazwa pliku: klub_imię_nazwisko_program (short lub
dowolny)

7. PROGRAM MINUTOWY:

zostanie przesłany po weryfikacji zgłoszeń.

8. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszt organizacji pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłata startowa wynosi 150 zł.
Płatne przelewem na konto bankowe:
KS „Cieszyn” Nr 59 8113 0007 2001 0041 6175 0004
w terminie do dnia 26.02.2018 r., a jedynie w uzasadnionych przypadkach
gotówką u organizatora w dniu zawodów.

9. LOSOWANIE:

Elektroniczne losowanie kolejności startu przeprowadzone będzie w środę
21.03.2018 r.

10. NOCLEG:

Proponujemy nocleg w „Gościńcu Sportowym” przy al. J. Łyska 21, tel.
338525348, 504 285 477, recepcja@gosciniec.cieszyn.pl lub w Hotelu „Liburnia”
ul. Liburnia 10, tel. 33/8520531, recepcja@liburniahotel.pl, hasło: „łyżwy”

KOMUNIKAT ZAWODÓW

„Mistrzostwa Polski Młodzików & Młodzieżowców 2018”
Cieszyn, 23-25.03.2018 r.
1. ORGANIZATOR:

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
Klub Sportowy „Cieszyn”
Miasto Cieszyn

2. ADRES ORGANIZATORA:

Klub Sportowy „Cieszyn”
ul. Popiołka 13/2
43-400 Cieszyn
Tel. 502 586 777, 605 250 403
e-mail: cieszyn2018@gmail.com

3. UCZESTNICTWO:

Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach
- solistek: klasa srebrna, złota, młodzieżowiec
- solistów: klasa srebrna, złota, młodzieżowiec

4. TERMIN I MIEJSCE:

23-25.03.2018 r.
Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
ul. Sportowa 1
43-400 Cieszyn
Tel. 33/8510009

5. ZGŁOSZENIA:

do dnia 26.02.2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
www.zgloszenia.bdbevent.pl
W tym samym terminie należy wysłać na adres bartek@viproteam.pl zawartości
programów. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZŁF z dnia 28.08.2009, zawodnicy,
których elementy nie zostaną przesłane w terminie nie będą brali udziału w
losowaniu! Druk zawartości programów jest do pobrania na stronie
internetowej PZŁF.
Zawodnicy bez aktualnych badań lekarskich i licencji nie będą dopuszczeni do
startu.
Prosimy o przesyłanie muzyki w formacie mp3/aiff/wav na adres
cieszyn2018@gmail.com – nazwa pliku: klub_imię_nazwisko_program (short lub
dowolny)

7. PROGRAM MINUTOWY:

zostanie przesłany po weryfikacji zgłoszeń.

8. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszt organizacji pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.
Opłata startowa wynosi 150 zł.
Płatne przelewem na konto bankowe:
KS „Cieszyn” Nr 59 8113 0007 2001 0041 6175 0004
w terminie do dnia 26.02.2018 r., a jedynie w uzasadnionych przypadkach
gotówką u organizatora w dniu zawodów.

9. LOSOWANIE:

Miejsce i termin losowania zostaną podane wraz z programem minutowym.

10. NOCLEG:

Proponujemy nocleg w „Gościńcu Sportowym” przy al. J. Łyska 21, tel.
338525348, e-mail: recepcja@gosciniec.cieszyn.pl lub w Hotelu „Liburnia” ul.
Liburnia 10, tel. 33/8520531, recepcja@liburniahotel.pl, hasło: „łyżwy”

