Bydgoszcz, 24 października 2018r.

Kluby KPZLA
Kujawsko - Pomorski Związek Lekkiej Atletyki powołuje na zgrupowanie
szkoleniowe Zaplecza Kadry Narodowej i Kadry Wojewódzkiej Młodzików w Szklarskiej Porębie w
dniach 22.11-2.12.2018r. zawodników z Waszych klubów ( wykazy w załącznikach).

Szklarska Poręba, 22.11-02.12.2018r.
Ośrodek Treningowy SPORT Szklarska Poręba
Plac Sportowy 5
58-580 Szklarska Poręba
Pierwszy posiłek : kolacja w dniu 22.11.2018r
Ostatni posiłek: obiad w dniu 02.12.2018r.
Dopłata uczestnika:
KWM: 300,00zł.( z przewozem autokarem)
ZKN: 180,00zł ( z przewozem autokarem)

Wymagane dokumenty.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
❖ aktualne orzeczenie lekarskie do uprawiania sportu w panelu Domtel,
❖ legitymacje szkolną z peselem lub inny dowód tożsamości,
❖ niepełnoletni zawodnicy ZKN pisemną zgodę rodziców na udział w zgrupowaniu,
❖ zawodnicy KWM kartę kwalifikacyjną uczestnika zgrupowania sportowego.
Potwierdzenie udziału zawodników na:
mar.nowakowski@wp.pl w terminie ostatecznym do dnia 2.11.2018r.
Obowiązuje potwierdzenie zawodników ze składów podstawowych oraz rezerwy.
Zawodnicy z rezerwy zostaną dopisani w przypadku rezygnacji powołanych ze składu podstawowego.
W zgrupowaniu mogą uczestniczyć członkowie ZKN i KWM powołani i zaakceptowani na rok 2018.
Dopłata uczestników na podstawie faktur przelewowych wystawionych na kluby.
W ramach dopłaty KPZLA zapewnia transport zawodników na trasie : Bydgoszcz – Szklarska Poręba –
Bydgoszcz. Szczegółowy harmonogram przejazdów zostanie podany po zamknięciu listy uczestników i
składu trenerskiego.
Kryteria powoływania zawodników.
Kadra Wojewódzka Młodzików:
❖ miejsce na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików,
❖ uzyskany wynik sportowy w rankingu PZLA,
❖ ocena potencjału zawodnika przez zespół szkoleniowy KWM.
Zaplecze Kadry Narodowej:
❖ uzyskanie obydwu wskaźników skuteczności startowej i wynikowej w roku 2018,
❖ miejsce w rankingu PZLA,
❖ ocena potencjału zawodnika przez zespół szkoleniowy ZKN.

Biuro Organizacyjne: 85-613 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163,
tel.: +48 52 360 82 90, fax: +48 52 341 71 76, e-mail:office@efl.bydgoszcz.pl

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 795 530 612
Z poważaniem
Marian Nowakowski
Koordynator ZKN
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