Sędziszów Młp. 11.02.2020 r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Drużynowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów / Runda I
Sędziszów Małopolski 22 lutego 2020 r.
1. Organizator. Zarząd LKS „PZL-Lechia” w Sędziszowie Małopolskim uprzejmie informuje, iż zgodnie
z komunikatem PZPC, LKS „PZL-Lechia” Sędziszów Młp. będzie gospodarzem I rundy DMP 2020.
2. Termin i miejsce
Zawody odbędą się 22 lutego 2020 r. (sobota)
Miejsce zawodów: siłownia przy ul. Sportowej 32 (MOSiR -stadion) w Sędziszowie Małopolskim.
3. Program zawodów
1000 – odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów,
1030 – ważenie wszystkich zawodników wg wylosowanych numerów,
1200 – start I grupy (w każdej grupie po 3 zawodników z każdej drużyny),
1300 – start II grupy.
Program zawodów może ulec zmianie po jednogłośnym ustaleniu przez zainteresowane kluby
i akceptacji Sędziego Głównego zawodów
4. W zawodach biorą udział:
 LKS „PZL-LECHIA” Sędziszów Małopolski (organizator turnieju),
 „Transbed" GKS "Andaluzja" Piekary Śląskie
 KPC „Hejnał" Kęty

Kluby biorą udział w zawodach zgodnie z regulaminem DMP opracowanym przez PZPC.
Każdy zawodnik powinien posiadać aktualną licencję zawodniczą PZPC na 2020 r., książeczkę
sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi z wpisem formuły antydopingowej.
5. Sędziowie:
Sędziowie wyznaczeni przez PZPC. Sędziowie zostaną powiadomieni przez Dyrektora Komisji Ligi
6. Koszt imprezy
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. Startujące kluby pokrywają koszty delegacji
swoich zawodników oraz opłacają startowe na rzecz organizatora. Startowe zgodnie
z regulaminem PZPC (od zawodników i osób towarzyszących) wynosi 70 zł-I liga i 60 zł –II liga od
każdego zawodnika i trenera .
7. Uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeniom NNW i OC.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów obciążane będą ich macierzyste
kluby.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, oraz za rzeczy zagubione,
pozostawione przez uczestników.
W sprawach dotyczących noclegów i wyżywienia prosimy o kontakt do 18.02.2020 (tel.501751234)
Za Zarząd
Prezes Klubu Mateusz Błachowicz
Otrzymują:
Startujące kluby
Biuro PZPC
PZPC Warszawa ul. Marymoncka 34
Dyrektor Komisji Ligi – Pan Jacek Góralski
A/a

