
„Super Oes Brzostek 2016”
o Puchar Burmistrza Miasta Brzostek

2 październik 2016

Data: 28.09.2016 Godzina: 12:00 Dok. 1.1

KOMUNIKAT NR 1

Od: Dyrektora Imprezy Ilość stron: 2

Do: Wszystkich zawodników / Członków załóg Ilość załączników: 0

1. Ulega zmianie punkt 1.6 Regulaminu Uzupełniającego:

było: 
„Impreza  zostanie  przeprowadzona  w  ciągu  jednego  dnia  i  składa  się  z  jednej  próby  przejeżdżanej  trzykrotnie
z pomiarem czasu, przed którą nie będzie PKC.”

jest:
„Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednej próby przejeżdżanej  sześciokrotnie
z pomiarem czasu, przed którą nie będzie PKC.”

2. Dodaje się do punktu 3.3.1 Regulaminu Uzupełniającego informację o następującej treści:

„Dopuszcza się zgłoszenie w dniu imprezy, tj. 2 października 2016 roku do godziny 9:45 w Biurze Imprezy”.

3. Zmiana w harmonogramie:

było: 
„Zamknięcie listy zgłoszeń 30.09.2016.”

jest:
„Zamknięcie listy zgłoszeń 2.10.2016. godz. 09:45”

4. Ulega zmianie punkt 3.4.1 Regulaminu Uzupełniającego:

było: 
„Pojemność trasy: 60 załóg”

jest:
„Pojemność trasy: 45 załóg”
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5. Ulega zmianie punkt 3.4.2 Regulaminu Uzupełniającego:

było: 
„W przypadku zgłoszenia więcej  niż 60 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura
imprezy.”

jest:
„W przypadku zgłoszenia więcej  niż  45 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura
imprezy.”

6. Wyznacza się następujących sędziów faktu:

 ograniczenie cięcia nr 1, 2 – Mateusz Szala – lic. nr II 06165
 ograniczenie cięcia nr 3 – Tomasz Dziadowiec – lic. nr II 06139
 ograniczenie cięcia nr 4 – Jerzy Ostręga – lic. nr II 06169
 szykana nr 1 – Sławomir Grabowiec – lic. nr II 06166
 szykana nr 2 –  Witold Dybowski – lic. nr II 06170
 szykana nr 3 – Rafał Olszewski – lic. nr II 06168

Dyrektor Imprezy

Mirosław Matelowski

Zatwierdzono przez OKSS przy Z.O. PZM w Krakowie w dniu 28.09.2016 roku.
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