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                  Koszalin, dn.15.10.2021 r.  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ 

RYSZARDA BIAŁCZAKA MASTERS 

TRZCIANKA 27 LISTOPADA 2021 r.  

• ORGANIZATORZY:  

 Urząd Miejski w Trzciance.  

 Atletyczny Klub Sportowy w Koszalinie  

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzciance, ul. Piotra Skargi 56.  

 Uczniowski Klub Sportowy KAJAK Trzcianka – Kol. E. Aktanarowicz.  

• ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE :  

- Hotel Ajaks przy sali zawodów 

(będzie rabat na hasło ciężary):  

- www.hoteltrzcianka.pl  

- Tel. 67 216 22 32, kom. 517 499 391 

-  e-mail: 

(ajaks@hoteltrzcianka.pl).  
- Zajazd Łapigrosz – 1,5 km: - 

 www.delf.cba.pl  

- Kom. 695 749 465, 783 297 421 - 

 e-mail: (pphu.delf@wp.pl).  

• PROGRAM ZAWODÓW:  

 ważenie zawodników I grupy    -  sobota godz. 8:00  

 start grup wiekowych 10-8     -  sobota  godz. 10:00  
 start pozostałych grup po zakończeniu poprzedniej,  

 wspólna kolacja po zakończeniu zawodów ok. godz. 19:00  

• ZGŁOSZENIA:  

 Każdy startujący musi wypełnić formularz zgłoszeniowy do zawodów i przesłać na adres Federacji do dnia 

10 listopada 2021 r. Zgłoszenia niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane. Kto nie zgłosi się w 

terminie i nie opłaci startowego, startuje poza konkursem !!! Obowiązuje limit 250 pkt. w punktacji 

Meltzer-Faber tylko dla mężczyzn.  

• OPŁATY:  

 Opłata startowa wynosi 80,00 (sześćdziesiąt złotych) lub 150,00 zł. dla tych, którzy chcą uczestniczyć w 

bankiecie, którą należy przesłać bezwzględnie do dnia 10.11.2021 r. na konto Klubu podane powyżej. 

Brak wpłaty startowego eliminuje zawodnika ze startu. Koszt samego bankietu wynosi 70,00 złotych, nie 

przyjmujemy wpłat na bankiet w dniu zawodów.  

 Opłata startowa przeznaczona jest na koszty organizacyjne oraz na wspólną kolację.  

 Każdy startujący musi złożyć oświadczenie o odpowiedzialności za własne zdrowie. Powinien posiadać 

opinię jakiegokolwiek lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach weterańskich.  

• 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 KOŃCOWE:  

- możliwa jest nieznaczna zmiana grup w zależności od zgłoszeń,  

  



Organizator  

  

  

  

PROGRAM ZAWODÓW  

PROJEKT !!!  

Sobota 27 listopada 2021 r.  

 

 ważenie 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 zakończeniu zawodów około 19:00  

• Godziny startu i podział na grupy podane są orientacyjnie, ostateczny będzie podany po 

zakończeniu zgłoszeń. Start każdej następnej grupy będzie bezpośrednio po zakończeniu 

poprzedniej.  

• Ze względów organizacyjnych (podział na grupy, zamówienie i wykonanie medali, zakupienie 

pucharów, zamówienie kolacji), prosimy o przestrzeganie terminów zgłoszeń do zawodów!!!  

• Przewidujemy realizację transmisji internetowej z całych zawodów.  

  


