
ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY
75 - 529 KOSZALIN, UL.PI SUDSKIEGO 90

 604 22 66 42, e-mail: polmasters@onet.pl
KONTO: SANTANDER BANK SA O/KOSZALIN NR   58 1090 2590 0000 0001 4257 6537

**********************************************************************************************
Koszalin, dn.05.07.2019 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MI DZYNARODOWY PUCHAR BA TYKU MASTERS

BALTIC SEA MASTERS WEIGHTLIFTING CUP
KOSZALIN 28 WRZE NIA 2019 r.

ORGANIZATORZY:
Atletyczny Klub Sportowy w Koszalinie.
Zarz d Obiektów Sportowych w Koszalinie
Hala Sportowa – Koszalin, ul. Orla 14

ZAKWATEROWANIE I WY YWIENIE :
- Hotelik GWARDIA w Koszalinie, ul. Sportowa 34:
- www.hotelikgwardia.pl
- Tel. 94 345 13 21,
- e-mail: kontakt@hotelikgwardia.pl
- pokój 2-osobowy 150,00 z . ze niadaniem (na has o ci ary)
- Motel VICTORIA w Koszalinie, ul. Gnie nie ska 38A – 1000 m od sali:
- www.motel-voctoria.koszalin.pl
- Tel. 94 342 62 00
- e-mail: motel-voctoria@o2.pl
- pokój 2-osobowy 130,00 z . ze niadaniem

PROGRAM ZAWODÓW:
wa enie zawodników I grupy - sobota godz. 8:00
start grup wiekowych 80+ - sobota  godz. 10:00
start pozosta ych grup po zako czeniu poprzedniej, w kolejno ci:
70-79, 60-69; 50-59; 40-49; 30-39,
wspólna kolacja po zako czeniu zawodów ok. godz. 19:30

ZG OSZENIA:
Ka dy startuj cy musi wype ni  formularz zg oszeniowy do zawodów i przes  na adres Federacji do
dnia 10 wrze nia 2019 r. Zg oszenia niekompletne i po terminie nie b  przyjmowane. Kto nie zg osi
si  w terminie i nie op aci startowego, startuje poza konkursem !!!
OP ATY:
Op ata startowa wynosi 50,00 (pi dziesi t z otych) lub 100,00 z . dla tych, którzy chc  uczestniczy  w
bankiecie, któr  nale y przes  bezwzgl dnie do dnia 15.09.2019 r. na konto Klubu. Brak wp aty
startowego eliminuje zawodnika ze startu. Koszt samego bankietu wynosi 50,00 z otych, nie
przyjmujemy wp at na bankiet w dniu zawodów.
Op ata startowa przeznaczona jest na koszty organizacyjne oraz na wspóln  kolacj .
Ka dy startuj cy musi z  o wiadczenie o odpowiedzialno ci za w asne zdrowie oraz wyrazi  zgod
na przetwarzanie danych osobowych zwi zanych z udzia em w zawodach. Powinien posiada  opini
jakiegokolwiek lekarza o braku przeciwwskaza  do udzia u w zawodach wetera skich.
NAGRODY:

- puchary dla 3 najlepszych zawodników z grup wiekowych (80+),
- puchary dla 3 najlepszych zawodników z grup wiekowych 70-79, 60-69, 50-59, 40-49,30-39,
- puchary dla 3 najlepszych zawodniczek „open”,
- puchar dla najlepszego zawodnika zawodów „open”,

UWAGI KO COWE:
- mo liwa jest nieznaczna zmiana grup w zale no ci od zg osze ,

Organizator
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PROGRAM ZAWODÓW
PROJEKT !!!
Sobota 28 wrze nia 2019 r.

wa enie zawodników - od godz. 8:00
start grupy 10 - 8 - godz. 10:00
start grupy 7 - godz. 11:30
start grupy 6 - godz. 12:30
start grupy 5 – 4 - godz. 14:00
otwarcie zawodów - godz. 15:30
start grupy kobiet  - godz. 16:00
start grupy 3 - 0 - godz. 17:00

wspólna kolacja  - po zako czeniu zawodów oko o 19:30
Godziny startu i podzia  na grupy podane s  orientacyjnie, ostateczny b dzie podany po
zako czeniu zg osze . Start ka dej nast pnej grupy b dzie bezpo rednio po zako czeniu
poprzedniej.
Ze wzgl dów organizacyjnych (podzia  na grupy, zamówienie i wykonanie medali,
zakupienie pucharów, zamówienie kolacji), prosimy o przestrzeganie terminów zg osze  do
zawodów!!!
Przewidujemy realizacj  transmisji internetowej z ca ych zawodów.


