ZGRUPOWANIE ZAGRANICZNE
Seniorzy, styl klasyczny
Sochi (Rosja)
03.04.2017- 15.04.2017

Polski Związek Zapaśniczy powołuje na zgrupowanie zagraniczne w m. Sochi w Rosji:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:
L. p.
Nazwisko i imię
1.
2.

Funkcja

Uwagi

Trener/kierownik
Fizjoterapeuta

Maksymiuk Andrzej
Wyleżuch Radosław

SKŁAD ZAWODNIKÓW – STYL KLASYCZNY:
Kat.
L.p.
Nazwisko i imię
Wag
1.
Ersetic Dawid
2.
Bernatek Mateusz
3.
Kułynycz Arkadiusz
4.
Babayan Edgar
5.
Michalik Tadeusz
6.
Grzybicki Radosław

Klub

Uwagi

MKZ Unia Racibórz
AKS Piotrków Trybunalski
RCSZ Olimpijczyk Radom
KS Sobieski Poznań
KS Sobieski Poznań
AKS Piotrków Trybunalski

Zbiórka w dniu 03.04.2017 w Warszawie (Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina) o godzinie
10:40. Powrót do Polski w dniu 15.04.2017.

Plan przelotów:
03.04.2017

SU 2001

wylot z Warszawy o godzinie 12:40 (w Moskwie o godzinie 15:40);

03.04.2017

SU 1130

wylot z Moskwy o godzinie 17:45 (w Sochi o godzinie 20:10);

15.04.2017

SU 1129

wylot z Sochi o godzinie 03:30 (w Moskwie o godzinie 05:50);

15.04.2017

SU 2006

wylot z Moskwy o godzinie 07:45 (w Warszawie o godzinie 08:55).

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zgrupowaniu prosimy o tym niezwłocznie
powiadomić biuro PZZ na e-mail: pol@united-world-wrestling.org lub tel. (22) 624 81 11.

Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie oraz paszport ważny
minimum 6 miesięcy.
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Przysługuje zwrot kosztów podróży (PKP II kl. posp. lub PKS) na podstawie załączonego
biletu (bez kosztów diety i dojazdów) przesłanego zgodnie z obowiązującymi przepisami do biura
PZZ w Warszawie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zakończenia akcji.
Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Warunki otrzymania
wiz zostały określone w Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o
ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Paszport
powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej.
Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty
pieniędzy. Obywatele polscy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę
stałego pobytu na terenie Rosji, na ich podstawie oraz ważnego dokumentu stwierdzającego
tożsamość, wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji bez obowiązku posiadania wiz. Na granicy
istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, która jest następnie podstawą do
zameldowania w miejscu pobytu. Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili
dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów
wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku
uzyskania wiz wyjazdowych.
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