ZGRUPOWANIE I ZAWODY ZAGRANICZNE
KADECI, ZAPASY- STYL KLASYCZNY
15.02.2018 – 24.02.2018
Mińsk, Lida (Białoruś)

Polski Związek Zapaśniczy powołuje na zgrupowanie zagraniczne w m. Mińsk oraz zawody
zagraniczne w m. Lida:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:
L. p.
Nazwisko i imię
1.
2.

Funkcja

Szczeponiok Piotr
Shevel Viktar

Uwagi

Trener/Kierownik
Trener

SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p. Kat. wag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

65
80
51
60
55
92
110
60
60
48
45
51
71
71
80

Nazwisko i imię

Klub

Piątek Oskar

RCSZ Olimpijczyk Radom

Moskal Sebastian

RCSZ Olimpijczyk Radom

Kuźnia Miłosz

ZKS Granica Gdańsk

Steffan Krzysztof

ZKS Granica Gdańsk

Czarnecki Kamil

MKZ Unia Racibórz

Zakrzewski Kamil

MKZ Unia Racibórz

Wawrzyńczyk Tomasz

MKZ Unia Racibórz

Chojnacki Jan

MGL KS Orlęta Trzciel

Sztanderski Marcin

ZKS Radomsko

Skrzypczak Olivier

Akademia Zapasów Nowy Tomyśl

Stolarczyk Piotr

MKZ Unia Racibórz

Kaczor Mateusz

ZLKS Zagłębie Wałbrzych

Kozłowski Konrad

RCSZ Olimpijczyk Radom

Prasek Krzysztof

MKZ Unia Racibórz

Gardzioła Adam

KS Agros Zamość

Uwagi

Zbiórka w dniu 15.02.2018 w Warszawie (Dworzec PKS Warszawa Zachodnia, Aleje
Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa) o godzinie 21:00. Powrót do Polski (Białystok) w dniu
24.02.2018 w godzinach popołudniowych.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zgrupowaniu i zawodach prosimy o tym
niezwłocznie powiadomić biuro PZZ na e-mail: POL@unitedworldwrestling.org lub tel. (22) 624
81 11, 624 01 69.
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Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie oraz paszport ważny
minimum 180 dni licząc od dnia zakończenia podróży.

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 I POBYT
Wjazd na terytorium Republiki Białorusi odbywać się może w ramach ruchu bezwizowego
(szczegóły poniżej dot. ruchu bezwizowego w Porcie Lotniczym w Mińsku oraz ruchu
bezwizowego na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej
„Brześć”) bądź na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży. W przypadku osób
posiadających zezwolenie na zamieszkanie na Białorusi (odpowiednik polskiej karty pobytu),
przekroczenie granicy następuje na podstawie dokumentu podróży oraz owego zezwolenia;
wydawane są wizy krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne oraz wielokrotne) oraz
długoterminowe (wielokrotne) uprawniające do pobytu na okres czasu określony w wizie, lecz
nie dłuższy niż 90 dni w ciągu półrocza licząc od daty pierwszego wjazdu.
Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno
zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające
pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne
dokumenty.
Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i
Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.
Obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi upłynął termin ważności
wizy, bądź którzy podróżując przez Białoruś, nie posiadają białoruskiej wizy tranzytowej,
podlegają odpowiedzialności administracyjnej. Za pobyt bez ważnej wizy grozi upomnienie lub
kara grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych (1 stawka bazowa wynosi od 1 stycznia 2018
r. 24,50 BYN - około 11 EUR), bądź deportacja. Organami właściwymi w sprawach o powyższe
wykroczenia są nie tylko wydziały milicji ds. obywatelstwa i migracji, lecz także oddziały
białoruskiej straży granicznej.
Uwaga: obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi
obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe.
http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/bialorus
W przypadku kontuzji/wypadku w czasie zgrupowania/zawodów proszę o:
1. natychmiastowy kontakt z ERGO Hestia: +48 22 522 29 90 lub +48 22 232 29 90.
2. zbieranie pełnej dokumentacji m.in.
- zaświadczenia;
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- faktury;
- dane placówki, w której została udzielona pomoc medyczna (nazwa, adres, numer telefonu,
adres e-mail);
- dane lekarza, który udzielił pierwszej pomocy medycznej (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mail);
- dane świadków zdarzenia;
3. natychmiastowe powiadomienie biura PZZ o zaistniałym zdarzeniu.
Wszystkim osobom wyjeżdżającym do Unii Europejskiej zalecamy posiadanie karty EKUZ
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Szczegóły dostępne na stronie Narodowego
Funduszu Zdrowia: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jakwyrobic-karte-ekuz/ . Kartę należy wyrobić osobiście.
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