KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2
1. Biuro zawodów
22 marca 2019 roku będzie czynne w godzinach 15:00 – 20:00 w budynku sportowym na Stadionie Miejskim
w Olszynie, ul. Wolności , w dniu zawodów 23 marca 2019 roku w budynku klubowym na stadionie
od godziny 8.00. W biurze zawodów będą wydawane numery startowe, chipy. Bardzo prosimy o osobistą
obecność każdego trenera w biurze zawodów.
2. Sędziowie
Delegat techniczny PZLA: Tomasz Wieczorek
Sędzia Główny Zawodów : Franciszek Waszkiewicz
Komisja Odwoławcza: Franciszek Waszkiewicz, Stanisław Śmitkowski i Tomasz Wieczorek
Starterzy: Tomasz Lubowski i Piotr Piętkowski
Arbiter Biegów: Małgorzata Górecka
Sędziowie Główni Biegów: Grzegorz Kiełczewski i Arkadiusz Zontek
3. Organizacja:
Kierownik zawodów: Przemysław Chorzępa
Kierownik tras: Zbigniew Sośniak
Kierownik logistyczny: Mariusz Kordula
Sędziowie tras: Piotr Kurczewski, Sebastian Stycharz, Adrian Lada, Patrycja Baszak, Patrycja Heckert, Ewa
Dziemidowicz
Spiker: Marek Bialic
Oprawa muzyczna: Marek Bialic, Mirosław Matoga
Opieka medyczna: Daniel Żmuda – ratownictwo medyczne, Renata Faltyn
Obsługa biura zawodów i pomiaru czasu: DOMTEL
Mistrz ceremonii dekoracji: Łukasz Klatka
4. Szatnie
Szatnie dla zawodników znajdują się w budynku sportowym na stadionie, w Szkole Podstawowej nr 1 przy
trasach (tam też WC).
5. Dekoracje
Do dekoracji zapraszamy pierwszych sześciu zawodników/zawodniczek oraz trenera zwycięzcy na scenę
5 minut przed planowaną dekoracją ( godziny dekoracji w osobnym komunikacie). Zawodnicy będą
dekorowani zgodnie z wytycznymi PZLA zawartymi w regulaminie mistrzostw.
6. Pomieszczenie kontroli antydopingowej
Kontrola antydopingowa odbywać się będzie w bloku sportowym w Szkole Podstawowej nr 1.
7. Dojazd do Olszyny
Autostradą A4 do węzła Godzieszów, kierunek Lubań, od zjazdu 25 km lub pociągiem ( bezpośrednie
połączenia z Białymstokiem, Warszawą i miejscowościami na trasie przejazdu.) Trasa i miejsce zawodów
bezpośrednio przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec – Jelenia Góra, parking wzdłuż drogi i tras na drugim
zjeździe od strony Jeleniej Góry).

8. Miasteczko LDK!
Na boisku wielofunkcyjnym lub w razie niepogody w sali sportowej SP nr 3 , obok tras będzie zorganizowane
miasteczko LDK!.
9. W pobliżu sceny znajdować się będzie NAMIOT RETROSPEKCJI. Serdecznie zapraszamy.
10.Inne informacje:
 podczas Mistrzostw będą do nabycia koszulki okolicznościowe, 22 marca (piątek) w biurze zawodów,
w dniu zawodów na terenie zawodów
 na terenie stadionu będą stoiska z gastronomią, sprzętem sportowym i pomiarem czasu, pamiątkami
oraz kawiarenka
 dla zainteresowanych istnieje możliwość zamówienia obiadów w cenie 20 zł ( do dnia 21 marca 2019
roku).

