Komunikat organizacyjny
Półfinału
u Mistrzostw Polski KADETÓW 2017
w siatkówce plażowej.
pla
MYŚLENICE 04 – 05 lipca 2017.
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
MŁODZIE
MŁODZIEŻ
(OOM)
I. ORGANIZATOR:
1. Polski Związek Piłki Siatkowej.
2. Małopolski Związek Piłki
ki Siatkowej.
3. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
iatkówki DALIN Myślenice.
II. TERMINY:
1. 4 lipca 2017 r.
- godz. 9.00 odprawa techniczna, weryfikacja zawodników,
- godz. 9.45 uroczyste otwarcie turnieju,
- godz. 10.00 rozpoczęcie gier.
2. 5 lipca 2016 r.
- godz. 9.30 kontynuacja gier,
- około godz.13.00 uroczyste zakończenie
czenie turnieju.
III. MIEJSCE:
1. Boiska do siatkówki plażowej Myślenice
lenice (Zarabie-Górny
(Za
Górny Jazz) ul. Parkowa (naprzeciw nr 46).
46)
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach uczestniczą po 4 najlepsze pary z województw: śląskiego,
skiego, podkarpackiego,
podkarpackie
opolskiego oraz
małopolskiego.
2. W zawodach mogą brać zawodnicy urodzeni w 2000 r. i młodsi, posiadający
cy licencję
licencj siatkówki plażowej
WZPS (licencja PZPS nie uprawnia do udziału
udzia w zawodach młodzieżowych
owych do lat 19) ważną
wa
na sezon 2017.
3. Ważny dokument tożsamości.
4. Aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie amatorskim,
zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr. 127 poz. 857 z późn.
pó
zm).
5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie
rzetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
ustaw z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
pó n. zm.), w celach uczestniczenia w
turniejach młodzieżowych
owych siatkówki plażowej
pla
w sezonie 2016 – załącznik
cznik do Komunikatu.
Komunikatu

WSIERAJĄ NAS:

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:
1. Proponowane miejsca noclegów:
a) „Rekliniec” - Myślenice ul. Jodłowa,
owa, p. Krystyna Reklińska
Rekli ska tel.(12) 272 39 89, GSM 502 095 761
www.rekliniec.pl – odległość od boisk około
oko 300 m.
b) Pokoje gościnne "Nad Rabą" - Myśślenice
lenice ul. Parkowa 10, p. Jan Sikora tel. (12) 272 03 53, GSM 607 698
476 http://myslenice-pokoje.pl/ - odległość
odleg
od boisk około 600 m.
c) Pokoje gościnne - Myślenice ul. Leśna
Leś 2 tel. GSM 889 474 324 - odległość od boisk około
oko 400 m.
d) Pokoje „Ostoja” – Myślenice ul. Parkowa 12a tel. GSM 570 653 170 – odległość od boisk około 500 m.
e) Pokoje „Pod brzozą” – Myślenice ul. Parkowa 1e tel. GSM 500 059 288 – odległość
odległo od boisk około 600 m.
f) Pensjonat „Marina” – Myślenice ul. Zdrojowa 1 tel. (12) 272 32 31 GSM
GS 609 737 244
https://www.facebook.com/pg/Noclegi
https://www.facebook.com/pg/Noclegi-Marina-PTTK-513856415438686/about/
– odległość od boisk 700 m.
g) Hotel Park - Myślenice
lenice ul. Mostowa 57, recepcja tel. (12) 274 03 40 - odległo
ość od boisk około 600 m.
asnym zakresie.
2. Rezerwacja noclegów we własnym
3. Dodatkowych informacji w sprawie turnieju udziela: Krzysztof MURZYN tel. GSM : 501 057 020 adres
poczty
ty elektronicznej: krzymu@poczta.onet.pl
4. Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas zawodów.
zawod
5. Każdy
dy uczestnik turnieju jest zobowiązany
zobowi
do ubezpieczenia się we własnym
asnym zakresie. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności
ci za kontuzje poniesione podczas
podcz turnieju.
6. Organizator nie zapewnia piłek
ek rozgrzewkowych.

WSIERAJĄ NAS:

