Komunikat organizacyjny
Mistrzostw Polski Młodzików 2016
w lekkiej atletyce
Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego
Słubice 23 - 25.09.2016r
1.

Termin i miejsce zawodów:





2.

Osoby odpowiedzialne:








3.

Termin: 23 - 25.09.2016r Słubice, woj. lubuskie,
Miejsce zawodów: stadion olimpijski Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słubicach, ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice, 95/7582501, fax. 95/7584778,
e-mail: sekreatariat@sosirslubice.pl
Uwaga:
 przyjazd w dniu 23.09.2016r. (kolacja godz. 18,00 – 22,00)
 otwarcie Mistrzostw – 24.09.2016r godz. 12,30
 zawody 24.09.2016r od 13,00 – 18,00 - I sesja startowa
 zawody 25.09.2016r od 9,45 – 14,00 - II sesja startowa
wyjazd w dniu 25.09.2016r. ( obiad godz. 12,00 – 15,00)

w imieniu organizatorów Mistrzostw Polski : Ryszard Chustecki, kom.
516048852, e-mail: ryszard.chustecki@sosirslubice.pl
sędzia główny zawodów: Tomasz Lubowski – Zielona Góra, kom: 604 273 328
kierownik zawodów: Andrzej Szczesny - Zielona Góra, tel. 603 223 045
biura zawodów: domtel - sport, tel. 602 31 41 71, domtel@domtel-sport.pl
obsługa finansowa: Alicja Kłos – SOSIR Słubice, tel. 506 400 992
usługa żywieniowa: Bogusław Sito – SOSIR Słubice, tel. 506 400 924
zakwaterowanie: Izabella Blum – SOSIR Słubice, tel. 512 774 168

Zgłoszenia do zawodów, zasady finansowania:


zgodnie z regulaminem MP Młodzików U16 punkty: 8, 9.

4.

Biuro zawodów:





5.

Miejsce zakwaterowania:






6.

hotel „SPORTOWY” SOSIR Słubice, ul. Sportowa 1 / do 100 miejsc;
Domy Studenta CP UA, ul. Piłsudskiego 13 – 16 , 69 – 100 Słubice / do 500
miejsc;
internat Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach, ul. Sienkiewicza 13 / do 100
miejsc;
internat Zespołu Szkół E – Rolniczych w Słubicach, ul. Niepodległości 23 / do
36 miejsc.
Uwaga:
 skierowanie na zakwaterowanie i wyżywienie będzie możliwe wyłącznie
w sytuacji zweryfikowania ekipy przez wyznaczonego kierownika z
danego województwa;
 udział zawodników i osób dodatkowych (trenerów, opiekunów,
kierowców) na całość pobytu należy przesłać na załączniku nr 1 do dnia
15 września 2016 na adres: sekretariat@sosirslubice.pl.
 Potwierdzeniem zamówienia jest przelanie kwoty: 180,00 PLN / osobę
wersja bez prowiantu w dniu wyjazdu lub 195,00 PLN z prowiantem za
niedzielną kolację, na konto SOSIR Słubice: nr konta: BS Rzepin
O/Słubice 31 8371 0009 0007 3958 2000 0010
 Koszt obejmuje noclegi i wyżywienie od kolacji w dniu 23.09.2016r do
obiadu w dniu 25.05.2016r (2 x 90 PLN) plus ew. zamówiony suchy
prowiant za kolację w dniu 25.09.2016r (2 x 90 PLN plus 15 PLN suchy
prowiant).
 Ponadto dla zainteresowanych Państwa proponujemy zamówienie i
zakup okolicznościowych koszulek MP w cenie 20,00 PLN za sztukę
brutto (uwaga: projekt loga na koszulce MP zamieszczono na stronie
internetowej: www.sosirslubice.pl.)

Transport.


7.

do 22.09.2016r. LZLA Zielona Góra, pl. Matejki 3, 65-056 Zielona Góra i SOSiR
Słubice, ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice;
23.09.2016r. godz. 15,00 – 20,00 - biuro, weryfikacja oraz odprawa technicznamiejsce: hotel „SPORTOWY” SOSIR Słubice, ul. Sportowa 1, świetlica - II piętro
23.09.2016r. godz. 21,00 - konferencja techniczna – klub Olimpijczyka im.
„Bronisława Malinowskiego” (budynek główny SOSIR)
w trakcie zawodów: budynek sędziowski na wysokości linii mety.

W trakcie zawodów pomiędzy miejscem zakwaterowania, a stadionem
zabezpieczony będzie oznaczony autokar. Szczegóły transportu przedstawione
zostaną podczas konferencji technicznej kierowników ekip. Droga piesza
pomiędzy miejscem zakwaterowania, a stadionem wynosi 2 km, około 25-30'.

Uroczystość otwarcia Mistrzostw Polski.


Uroczystość otwarcia odbędzie się w dniu 24 września 2016r o godzinie 12,30 na
stadionie olimpijskim SOSIR Słubice. Na tę uroczystość ekipy wojewódzkie
zobowiązane są wystawić 6 zawodników w dresach wojewódzkich. Zbiórka
przed uroczystością 12,15 na wysokości wejścia na stadion (pływalnia odkryta)
od strony hotelu „Sportowy”.

8.

Projekt programu minutowego.


9.

załącznik nr 2 niniejszego
www.sosirslubice.pl

komunikatu

do

pobrania

na

stronie:

Żywienie:


Wyżywienie dla uczestników MP Młodzików wydawane będzie na podstawie
wcześniej przygotowanych przez Organizatora talonów. Menu stanowi
załącznik nr 3 niniejszego komunikatu do pobrania na stronie:
www.sosirslubice.pl

10. Harmonogram usług żywieniowych:

23.09.2016r - kolacja (18,00 – 22,00 – w miejscu zakwaterowania)

24.09.2016r - śniadanie (7,30 – 9,30 – w miejscu zakwaterowania)
 obiad (13,00 – 15,00 – wszyscy stadion SOSIR)
 kolacja (18,30 – 20,30 – w miejscu zakwaterowania)

25.09.2016r - śniadanie (7,30 – 9,30 – w miejscu zakwaterowania)
 obiad (12,00 – 15,00 – wszyscy stadion SOSIR)
 plus ew. suchy prowiant (zamówiony)do pobrania u organizatora.

W załączeniu:
1. załącznik nr 1- zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszulki MP
2. załącznik nr 2 i 3 oraz projekty medalu MP i koszulki okolicznościowej do pobrania na
stronie: www.sosirslubice.pl

Serdecznie zapraszamy do gościnnych Słubic,
życząc wszystkim startującym zawodniczkom
i zawodnikom samych rekordów życiowych.

Słubice, wrzesień 2016r.

