ZAWODY ZAGRANICZNE
seniorzy, styl klasyczny
Zagrzeb (Chorwacja)
10.03.2017- 12.03.2017

Polski Związek Zapaśniczy powołuje na zawody zagraniczne w Chorwacji:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:
L. p.
Nazwisko i imię
1.
2.

Funkcja
Trener/kierownik
Sędzia

Mikołajczyk Artur
Koriakowski Włodzimierz

SKŁAD ZAWODNIKÓW:
Kat.
L.p.
Nazwisko i imię
Wag
1.
59
Ersetic Dawid
2.
66
Nowak Mateusz
3.
71
Wanke Grzegorz

Klub

Uwagi

MKZ Unia Racibórz
RCSZ Olimpijczyk Radom
MKZ Unia Racibórz

4.

85

Chrząszcz Filip

KS Pogoń Ruda Śląska

5.
6.

98
130

Imbierski Erwin
Płowiec Rafał

WKS Śląsk Wrocław
RCSZ Olimpijczyk Radom



Uwagi

Proszę o dostarczenie
zdjęcia i skanu
paszportu

Tolerancja wagowa 2kg

Zbiórka w dniu 09.03.2017 w Raciborzu na zabezpieczony przez PZZ nocleg. Wyjazd na
zawody w dniu 10.03.2017 rano. Powrót do Katowic w dniu 12.03.2017.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach 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.

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.
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WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Od 1 lipca 2013 roku (tj. od wejścia Republika Chorwacji do UE) obywatel polski ma prawo
wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na jej
terytorium do 3 miesięcy od daty wjazdu. Przekraczanie granicy chorwackiej odbywa się na
podstawie paszportu lub dowodu osobistego (ważny dokument tożsamości muszą okazać
zarówno dorośli, jak i dzieci). Na wszystkich chorwackich przejściach granicznych (Chorwacja nie
jest krajem należącym do strefy Schengen) są uruchomione oddzielne punkty odprawy dla
obywateli krajów członkowskich UE. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących
okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie powinien być on krótszy niż dozwolony okres
pobytu (tj. 90 dni). Przed wyjazdem zalecamy sprawdzanie ważności wszystkich dokumentów i
polis ubezpieczeniowych. Przypominamy, że dokumenty wcześniej zgłoszone jako utracone nie
mogą po ich ewentualnym znalezieniu być ponownie wykorzystane. Grozi to przykrymi
konsekwencjami, z aresztowaniem włącznie.
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