Warszawa, 12.06.2017 r.

Powołanie
Polski Związek Orientacji Sportowej na wniosek trenera kadry, powołuje zawodników
Kadry Juniorów w Biegu na Orientację oraz trenera na Mistrzostwa Świata Juniorów, które
odbędą się w okolicach miejscowości Tampere w Finlandii w dniach 05-16.07.2017:
Trenerzy:
1. Tomasz Pabich
Zawodnicy:
1. Biederman Marcin
2. Pryjma Fryderyk
3. Wańczyk Zuzanna
4. Baran Jan
5. Kuca Kacper
6. Morawska Zuzanna
7. Gorczyca Maria
8. Kostrzewska Justyna
9. Dominiak Dagmara
10. Rzeńca Piotr

(WKS Wawel Kraków)
(UNTS Warszawa)
(PUKS Młode Orły Nowy Dwór Maz.)
(WKS Wawel Kraków
(WKS Wawel Kraków
(UKS Azymut 45 Gdynia)
(WKS Grunwald Poznań)
(WKS Śląsk Wrocław)
(PUKS Młode Orły Nowy Dwór Maz.)
(UKS Orientuś Łódź)

Rozpoczęcie zgrupowania:
Zgrupowanie rozpoczyna się dnia 5 lipca. Zbiórka o godzinie 8:00 na lotnisku w Gdańsku.
Plan wyjazdu:
6, 7 i 8 lipca planowana jest aklimatyzacja i lekkie treningi na miejscu. 9 lipca zawodnicy będą
uczestniczyć w model event, a dalszy harmonogram startów mistrzowskich dostępny jest na
stronie http://www.jwoc2017.fi/program
Koniec wyjazdu:
Koniec wyjazdu następuje w Gdańsku, 16 lipca. Zawodnicy rozjeżdżają się do domów.
Noclegi:
Wszystkie noclegi zamówione są w Tampere Camping Härmälä.
Wyżywienie:
Uczestnicy z pozycji 1-3 otrzymają diety na pokrycie kosztu wyżywienia podczas wyjazdu. Cała
grupa samodzielnie kupuje wyżywienie, przy czym będziemy razem dojeżdżać do centrum miasta
lub innej wybranej lokalizacji, do wybranych wspólnie lokali gastronomicznych oraz sklepów
spożywczych.
Transport:
Zawodnicy samodzielnie dojeżdżają na zbiórkę.
Na miejscu w Finlandii grupa będzie się poruszać dwoma samochodami osobowymi.

Na wyjazd zawodnicy zobowiązani są zabrać:
1. Aktualne badania sportowo – lekarskie.
2. Sprzęt sportowy do startów sprinterskich i leśnych.
3. Kartę SI i Emit, jeżeli posiadają.
4. Zeszyt i długopis.
5. Kartę EKUZ.
6. Paszport
Koszty ponoszone przez zawodników (środki klubów i własne):
Zawodnicy z pozycji 1-7 dopłacają do wyjazdu po 700 zł.
Zawodniczki z pozycji 8-9 dopłacają do wyjazdu po 3000 zł.
Zawodnik z pozycji 10 dopłaca do wyjazdu 330 zł.
Opłaty za wyjazd należy uiścić do dnia 30.06.2017 na konto PZOS
(PEKAO SA o/Warszawa 09 1240 6218 1111 0000 4619 0314).
Wyjazd na koszt własny:
Nie ma możliwości dołączenia do wyjazdu na koszt własny.
Zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia udziału w zgrupowaniu do dnia 15.06.2017
wypełniając poniższy formularz internetowy:
https://goo.gl/forms/gOL0oQeP31mUlYFs1
Brak potwierdzenia udziału w zgrupowaniu do wskazanego dnia skutkować będzie powołaniem
zawodników z listy rezerwowej.
W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z trenerem telefonicznie pod numerem:
695 420 004

Prezes PZOS
/-/Krzysztof Urbaniak

