KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PUCHARU POLSKI JUNIORÓW
MŁODSZYCH #2 - HUMMEL CUP U17/ U15 / U13*
Data i miejsce:16-17 marca 2019, Zielona Góra-Drzonków
Organizator:
●
●
●

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
Zielonogórski Klub Sportowy
WOSiR Drzonków

Klasyfikacja:
●
●
●

U17 - trójbój nowoczesny chłopców i dziewcząt
U15 - dwubój nowoczesny chłopców i dziewcząt
U13* - dwubój nowoczesny chłopców i dziewcząt

Sprawy organizacyjne:
●
●
●
●
●

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem współzawodnictwa PZPNow 2019
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia
Zawodnicy mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających ich do
startu w zawodach pięcioboju nowoczesnego. Brak wymaganych badań skutkować będzie
niedopuszczeniem zawodnika do startu w zawodach
Opłata startowa dla zawodników wynosi 30,00 zł (3-bój) i 20,00 zł (2-bój)
Kluby mają obowiązek dokonania rejestracji zawodników i opłacenia składki członkowskiej za
rok 2019. W przypadku niedopełnienia wymaganych postanowień PZPNow zawodnicy nie
będą dopuszczeni do startu w zawodach.

* Możliwy jest start młodzików z kategorii U13. Dla zawodników i zawodniczek tej kategorii będzie
osobna klasyfikacja. Start wspólnie z kategorią U15 (pływanie 100m, bieg 1000m). Startujący nie
będą zdobywali punktów rankingowych do OOM. Zasady zgłoszeń jak w kategoriach U17 & U15.
Zgłoszenia:
●
●

●

Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019
na stronie http://panel.pentathlon.org.pl/
Ostateczna korekta zgłoszeń do 
13.03.2019r. na adres e-mail: pentathlonpl@gmail.com. Po
tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zmiana zawodników oraz obowiązuje
opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem
Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia
opłaty startowej w wysokości 120 pln

Kontakt z LOC:

Ramowy program zawodów:

Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20
telefon +48 503 993 961
email: zks1@op.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie:
Dział Obsługi Klienta WOSiR Drzonków
Tel. 683214312 lub 683214310

Sobota:
13.30 - konferencja techniczna
od 14.30 - strzelanie, pływanie

http://drzonkow.pl/PL/870/CENTRUM_OBSLUGI_KLIENTA/

Niedziela
od 9.00 - bieg
Szczegółowy program zostanie opracowany
po otrzymaniu zgłoszeń.

Ze sportowym pozdrowieniem

LOC Zielonogórski Klub Sportowy

