Warszawa, 12 marca 2018 roku

Powołanie na zawody zagraniczne dla KNJ BnO
Polski Związek Orientacji Sportowej powołuje zawodników Kadry
Narodowej Juniorów w Biegu na Orientację oraz trenerów na zawody
zagraniczne, które odbędą się w okolicach miejscowości Veliko Turnovo w
Bułgarii w dniach 23-30.03.2018:
Trenerzy:
1. Tomasz Pabich
Zawodnicy:
1. Agnieszka Mazurek (WKS Śląsk Wrocław)
2. Mikołaj Krawczyński (WKS Śląsk Wrocław)
3. Rzeńca Piotr (UKS Orientuś Łódź)
4. Amelia Block (UKS Orientuś Łódź)

Rozpoczęcie zgrupowania:
Zgrupowanie rozpoczyna się dnia 23 marca 2018. Zbiórka o godzinie 8:00 na lotnisku w
Warszawie (lotnisko Chopina).
Plan wyjazdu:
23 marca - podróż
24-25 marca start w Three Hills Cup
26-27 marca treningi na miejscu
28-29 marca zawody sparringowe z innymi kadrami
30 marca - podróż
Koniec wyjazdu:
Koniec wyjazdu następuje na lotnisku w Warszawie, 30 marca 2018, około godziny 14:30.
Zawodnicy rozjeżdżają się do domów.

Noclegi:
Wszystkie noclegi zamówione są u organizatora.
Wyżywienie:

Pełne wyżywienie zamówione jest u organizatora. Należy zabrać ze sobą prowiant na drogę
dnia 23 marca.
Transport:
Zawodnicy samodzielnie dojeżdżają na zbiórkę.
Na miejscu w Bułgarii grupa będzie się poruszać samochodem osobowym.
Na wyjazd zawodnicy zobowiązani są zabrać:
1. Aktualne badania sportowo – lekarskie.
2. Sprzęt sportowy do startów sprinterskich i leśnych.
3. Kartę SI.
4. Zeszyt i długopis.
5. Kartę EKUZ.
6. Paszport
Koszty ponoszone przez zawodników (środki klubów i własne):
Zawodnicy dopłacają do wyjazdu po 600 zł.
Opłaty za wyjazd należy uiścić do dnia 16.03.2018 na konto PZOS (PEKAO SA o/Warszawa 09
1240 6218 1111 0000 4619 0314).
Wyjazd na koszt własny:
Dołączenie do wyjazdu na koszt własny możliwe jest tylko zorganizowaną grupą kilku osób z
kierowcą, który będzie w stanie wypożyczyć auto i wozić na miejscu zawodników.
Jeżeli powstanie taka grupa, proszę o kontakt do mnie.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z trenerem
telefonicznie pod numerem: 695 420 004
Prezes PZOS
/-/ Krzysztof Urbaniak

