Open week, MEJ, MŚ, MEM 2012 - komunikat
1. Podstawowe informacje:
Mamy po 6 miejsc (6 chłopaków i 6 dziewczyn) na MEJ i po 3 na MŚ. Ponadto na MŚ 3 zawodników i
3 zawodniczki może zakwalifikować się poprzez Open Week. Wszyscy startujący muszą mieć
opłacone składki PSKE i licencje PZŻ. W juniorach mogą startować urodzeni w 1993 i młodsi, w
mastersach mężczyźni urodzeni w 1977 i starsi oraz dziewczyny urodzone w 1982 i starsze. Nie ma
ograniczeń ilościowych w mastersach ani w Open Week.

2. Daty:
Open Week:
rejestracja: 12 i 13 lipca,
wyścigi – 13 – 16 lipca
zakończenie – 16 lipca
MŚ:
Rejestracja i pomiary. 17 i 18 lipca
wyścigi: 19-24 lipca
zakończenie – 24 lipca
MEJ:
Rejestracja i pomiary 29 i 30 lipca
Wyścigi 31 lipca – 4 sierpnia
zakończenie - 4 sierpnia
MEM
Zapisy: 3 i 4 sierpnia
Wyścigi: 5-7 sierpnia

3. Wpisowe:
Open Week – 160 euro
MŚ – 250 euro
MEJ – 225 euro
MM – 100 euro

4. Procedura:
Do MEM i Open Week każdy zapisuje się sam.
Chętni na MŚ przesyłają 1150 zł na konto PSKE lub 275 euro na konto:
47 1140 2004 0000 3112 0191 5313
Mbank
Jarosław Płaszczyca
Chętni na MEJ przesyłają 1050zł na konto PSKE lub 250 euro na konto wymienione powyżej
Oba przelewy muszą wpłynąć na konto w nieprzekraczalnym terminie 20 maja 2012, koniecznie z
informacją o nr żagla, imieniu i nazwisku zawodnika w tytule przelewu.
Jeśli liczba wpłat będzie mniejsza niż ilość miejsc na dana imprezę, PSKE dokona niezwłocznie
zgłoszeń i zwrotu pozostałych środków.
Jeśli liczba wpłat będzie większa niż ilość miejsc, PSKE zgłosi maksymalną liczbę anonimowych
zawodników, a nazwiska poda po zakończeniu eliminacji krajowych, nie później niż 2 lipca.
Rozliczenie wpłat i zwrot środków dla osób, które nie zakwalifikują się, nastąpi do 9 lipca, w postaci
przelewów na te same konta, z których nastąpiła wpłata, w tej samej walucie, po potrąceniu kosztów
przelewów.
Jarek Płaszczyca
sekretarz
50 174186, jarekp@centrume.krakow.pl

