KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików oraz Puchar Ziemi Oświęcimskiej ( zawody ogólnopolskie)
1. Termin i miejsce zawodów: 24-26.11.2017, Oświęcim
2. Organizator: Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „UNIA” w Oświęcimiu, ul. Chemików 4,
32-600 Oświęcim
3. Uczestnictwo:
•

II Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Solistki i soliści klas: Junior Mł. „A”
i junior Mł. „B”, Zgodnie z regulaminami PZŁF.
• Puchar Ziemi Oświęcimskiej – solistki i soliści klas: brązowe oraz senior
Zgodnie z regulaminami PZŁF.
• Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – solistki i soliści kl. srebrnej i złotej. Zgodnie z
regulaminami PZŁF.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 3.11.2017r. na adres Deletgata
Technicznego Piotra Nowaka piotr.nowak91@o2.pl (w zgłoszeniach proszę podać daty urodzenia
zawodników). W tym samym terminie należy przesłać zawartość programów do Bartka
Lewandowskiego na adres entries@pfsa.com.pl. Druk zawartości programów jest do pobrania na
stronie internetowej PZŁF. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZŁF z dnia 28.08.2009, zawodnicy, których
elementy nie zostaną przesłane w terminie 3.11.2017, nie będą brali udziału w losowaniu!
Zawodnicy muszą posiadać ważne licencje i aktualne badania lekarskie, które należy
dostarczyć do Biura Zawodów na minimum 30 minut przed rozpoczęciem konkurencji. Zawodnicy
muszą również posiadać ubezpieczenie NNW.
Program minutowy prześlemy po otrzymaniu zgłoszeń.
5. Losowanie: losowanie elektroniczne odbędzie się 22.11.2017
6. Zasady finansowania :
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby.
Opłata startowe – 100zł płatna do 10.11.2017 przelewem na konto organizatora:
45 1240 4171 1111 0000 4642 6093 z podaniem nazwiska zawodnika, oraz konkurencji.
7. Noclegi i wyżywienie należy zamówić we własnym zakresie.
8. W związku z tym, iż Hotel Olimpijski w tym terminie jest już zajęty polecamy
Hotel Dąbrowski (nowo otwarty hotel blisko lodowiska), ul. Dąbrowskiego 139, Oświęcim
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt pod nr 606-759-157
Serdecznie zapraszamy
Józef Jaskółka
Prezes UKŁF „UNIA” w Oświęcimiu

Otrzymują: Kluby, PZŁF

