KOMUNIKAT NR 2

Zamość, 04 kwietnia 2009 r.

Rozliczanie kosztów podróży sędziów
Na podstawie § 8a ust. 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
od 1 stycznia 2007 r. do w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących z tytułu podróży służbowej na terenie kraju oraz Programu szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2009 r. – punkt 5.5. Zasady
opłacania sędziów na zawodach rozgrywanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu) do rozliczenia kosztów podróży sędzia załącza bilety potwierdzające poniesienie wydatków.

Kaucja
Podczas XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w biegach przełajowych wprowadzone zostaną elektroniczne chipy dla zawodników, w celu podniesienia jakości
i usprawnienia pomiaru czasu. Chipy zostaną wydane po weryfikacji w Biurze Zawodów kierownikom ekip wojewódzkich.
Za wydanie chipów pobierana będzie kaucja w wysokości 200 zł (za ekipę).
Zwrot kaucji nastąpi po zawodach.

Ceremonia otwarcia XV OOM
W ceremonii otwarcia powinni brać udział wszyscy zawodnicy startujący w XV OOM
w strojach reprezentacji województwa! Zbiórka zawodników o godzinie 10.15 przy
namiotach na terenach rozgrzewkowych.

Dekoracja zwycięzców
Zawodnicy od miejsc 1 do 3 otrzymają medale, dyplom i upominek.
Zawodnicy na miejscach od 4 do 8 otrzymują dyplomy.
W klasyfikacji klubowej łącznej dziewcząt i chłopców kluby za miejsca 1-8 otrzymują
okolicznościowe puchary i dyplomy.
W klasyfikacji wojewódzkiej łącznej przedstawiciele województw za zajęcie miejsc od
1 do 8 otrzymują puchary i dyplomy.
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Program
3 kwietnia 2009 (piątek)
od 15.00 - weryfikacja ekip w Biurze Zawodów OSiR ul. Królowej Jadwigi 8
19.00 - zakończenie weryfikacji ekip
19.30 - spotkanie okolicznościowe dla gości, trenerów w Restauracji Sportowa (OSiR)
4 kwiecień 2009 (sobota)
9.00 -10.00 - zwiedzanie trasy
10.00 - zamknięcie trasy
10.30 - uroczyste otwarcie XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Biegach przełajowych
11.00

- bieg na 2000 m juniorek młodszych

11.20

- bieg na 3000 m juniorów młodszych

11.40

- bieg na 3000 m juniorek młodszych

12.00

- bieg na 5000 m juniorów młodszych

12.30

- bieg na 1000 m Cross młodziczek

12.40

- bieg na 2000 m Cross młodzików

13.00

- dekoracja zwycięzców

13.40

- uroczyste zakończenie XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Biegach przełajowych

Zbiórka zawodników 20 minut przed rozpoczęciem konkurencji w miejscu startu.
Zgłoszenia do uczestnictwa w Crossie dla młodzików prosimy przekazywać na adres: ksagros@poczta.onet.pl

Inne
Przy scenie znajdować się będą punkty handlowe oferujące sprzęt sportowy.
Kierownik ekipy województwa jest proszony o wypełnienie oświadczenia o wyjeździe.
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