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27.09.2018r.

KOMUNIKAT ORGANOIZACYJNY ZAWODÓW
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Północy
 Łódzka Łyżwa
Zawody pod honorowym patronatem Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej


1. ORGANIZATOR: Miejski Klub Łyżwiarski
2. ADRES ORGANIZATORA:
MKŁ Łódź
ul. Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź
Tel. 608435076
3. UCZESTNICTWO:
 Zawody MMM Północy zostaną przeprowadzone w kategoriach solistek i solistów klasy
srebrnej i złotej.
 Łódzka Łyżwa zostaną przeprowadzone w kategoriach solistek i solistów klasy brązowej,
novice advance, novice Basic, novice intemidiate, junior, senior.
4. TERMIN I MIEJSCE: 18-20.10.2018r. Lodowisko Bombonierka im. Marii OlszewskiejLelonkiewicz ul. Stefanowskiego 28 Łódź.
5. Zgłoszenia należy przesłać w terminie 02.10.2018r. na załączonym druku na adres email
mkl_lodz@interia.pl W tym samym terminie należy wysłać zawartość programów na adres
email - entries@pfsa.com.pl Druk zawartości programów jest do pobrania na stronie
internetowej PZŁF.
6. Zawody odbędą się według regulaminu ISU i PZŁF.
Zawodnicy muszą mieć aktywne licencje zawodnicze w systemie PZŁF. Zawodnicy startujący
po raz pierwszy w klasie brązowej lub srebrnej mogą nie posiadać licencji sportowej.
Konieczne będzie w takim wypadku wystawienie licencji jednorazowej na czas trwania
zawodów (dodatkowy koszt 30zł). Niezbędne jest wówczas przedstawienie aktualnego
zaświadczenia lekarskiego delegatowi technicznemu zawodów Pani Annie Firych-Nowackiej.
7. PROGRAM MINUTOWY: zostanie opracowany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i
opublikowany zostanie na stronie PZŁF.
8. LOSOWANIE: Kolejność startów odbywać się będzie wg obowiązującego regulaminu PZŁF i
zostanie opublikowana na stronie www.pfsa.com.pl
9. ZASADY FINANSOWANIA: Koszt organizacji pokrywa organizator, koszty współorganizacji
zawodów ponoszą kluby.
10. OPŁATA WSPÓŁORGANIZACYJNA: Opłatę w wysokości 150 zł należy wpłacić w terminie
do 10.10.2018r. na konto organizatora: 54114020040000310275510576 z podaniem imienia
i nazwiska zawodnika, nazwy klubu oraz klasy. Po tym terminie opłata wynosi 200 zł.
11. NOCLEGI I WYŻYWIENIE: należy zamówić we własnym zakresie.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam
Jolanta Baryła
Wiceprezes MKŁ Łódź
Tel. 608435076

