Open week, MEJ, MŚ, MEM 2013 - 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 mogą zakwalifikować się poprzez Open Week. Wszyscy startujący muszą mieć
opłacone składki PSKE i licencje PZŻ. W juniorach mogą startować urodzeni w 1994 i młodsi,
w mastersach mężczyźni urodzeni w 1978 i starsi oraz dziewczyny urodzone w 1983 i starsze. Nie ma
ograniczeń ilościowych w mastersach ani w Open Week. Szczegóły w zawiadomieniach dostępnych
miedzy innymi na stronie IECU (www.europeclass.org )

2. Daty:
MEJ:
Rejestracja i pomiary 16 i 17 lipca
Wyścigi 18 lipca – 22 lipca
Zakończenie – 22 lipca

MEM:
Rejestracja: 22 lipca
Wyścigi: 23-26 lipca
Zakończenie – 26 lipca

Open Week:
Rejestracja: 29 i 30 lipca,
Wyścigi – 30 lipca – 2 sierpnia
Zakończenie – 2 sierpnia

MŚ:
Rejestracja i pomiary. 3 i 4 sierpnia
Wyścigi: 5-10 sierpnia
Zakończenie – 10 sierpnia

3. Wpisowe:
Open Week – 160 euro
MŚ – 270 euro
MEJ – 225 euro
MEM – 120 euro

4. Procedura zgłoszeń:
Do MEM i Open Week każdy chętny zapisuje się sam przez strony organizatorów.
Chętni na MŚ przesyłają 1300zł a chętni na MEJ 1100zł na konto:

42 1140 2004 0000 3602 0944 5302
Mbank
Jarosław Płaszczyca,
koniecznie z informacją o nr żagla, imieniu i nazwisku zawodnika w tytule przelewu. W momencie
dokonywania przelewu poproszę o e-mail z: adresem, datą urodzenia, nr telefonu i adresem e-mail dla
organizatorów. Proszę pamiętać o uprzednim uregulowaniu składek do PSKE – inaczej nie będę
mógł dokonać zgłoszeń.
Przelewy muszą wpłynąć na konto w terminach:
MS 24 maja 2013,
MEJ 7 czerwca 2013.
Jeśli liczba wpłat będzie mniejsza niż ilość miejsc na daną imprezę, niezwłocznie dokonam zgłoszeń i
rozliczę wpłaty.
Jeśli liczba wpłat będzie większa niż ilość miejsc, PSKE zgłosi maksymalną liczbę anonimowych
zawodników, a nazwiska poda po zakończeniu eliminacji krajowych, nie później niż 10 lipca.
Rozliczenie wpłat i zwrot środków dla osób, które nie zakwalifikują się, nastąpi do 13 lipca, w postaci
przelewów na te same konta, z których nastąpiła wpłata.
Pozdrawiam,
Jarek Płaszczyca
sekretarz PSKE
502174186, jarek.plaszczyca@gmail.com

