Va invita sa participati la:

Ce va avea loc la:
Data:
Program:

MEDIAS – SALA DE SPORT a Scolii Gimnaziale nr. 5, Strada: 1 Decembrie nr. 26
Vineri, Sâmbătă şi Duminică, 20-22 noiembrie 2020
- VINERI, 20 NOIEMBRIE – SEN+JUN, CADETI, MINICADETI orele: 13:00
- SAMBATA, 21 NOIEMBRIE - 10, 11, 12 ANI
orele: 10:00
- DUMINICA, 22 NOIEMBRIE - -7, 7, 8, 9 ANI
orele: 10:00

SEDINTA TEHNICA (instructaj special pentru organizarea de evenimente in conditii speciale, verificarea Carnetelor
Sportive, asigurări medicale, etc);

Vineri: orele 12:00
DESCHIDEREA OFICIALĂ: Datorita conditiilor speciale existente la acest moment, pentru siguranta
participantilor, nu se va organiza festivitate de deschidere oficiala!
Condiții de participare:
o Participa numai sportivi legitimați;
o Sportivii trebuie sa aiba viza anuala pe 2020, vizitele medicale recente şi asigurare
medicala pentru 2020;
o Taxe de participare: 70 lei / 1 proba
80 lei/mai multe probe
o Participarea parintilor, spectatorilor in incinta salii este strict interzisa!
o Programarea categoriilor se va face la ora fixa, sportivii nu trebuie sa se prezinte
la locatia evenimentului mai repede de o ora fata de ora ce va fi comunicata prin
programul detaliat ce va fi publicat in urmatoarele zile.
Contestații numai in scris: 100 LEI / contestație
Arbitraj WUKF:

o Arbitreaza la centru numai arbitri "A" licențiați FRK WUKF 2020; Programarea pe zile
va fi facuta si comunicata de responsabilul arbitrajului national, dl. Nicolae Craciun.
o Arbitreaza numai arbitrii care au tinuta regulamentara !!! Nu se admite nici o derogare !
(Pentru date suplimentare va rugam contactati responsabilul de arbitraj:
dl. Nicolae Crăciun (tel: 0769 634123))
o ARBITRII VOR FI RETRIBUIŢI CONFORM BAREMELOR FRK WUKF 2020!

Cazare:

Pentru alte solicitări va rugam contactați organizatorul local,
D-na Dora Hanga:
 0728 297 009
e-mail: tichindelean_dora@yahoo.com

INSCRIERI : NUMAI ON-LINE – Sistemul se închide Marti, 17 NOIEMBRIE, orele 24:00. LISTELE
COMPLETE ALE SPORTIVILOR TREBUIE AVIZATE DE DSP MEDIAS.
Orice intarziere de inscriere nu poate fi acceptata datorita mentiunii de mai sus!
Amplasarea salii de sport a Scolii Gimnaziale nr. 5 Medias

