ZAWODY ZAGRANICZNE- MISTRZOSTWA ŚWIATA
GRAPPLING
04.09.2018 – 10.09.2018
Astana (Kazachstan)

Polski Związek Zapaśniczy powołuje na Mistrzostwa Świata w m. Astana:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:
L. p.
Nazwisko i imię
1.

Funkcja

Uwagi

Sędzia

Winiarski Łukasz

SKŁAD ZAWODNIKÓW:
L.p. Kat. wag
1.
2.
3.
4.

53

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko i imię

Klub

58

Augustyn-Mitkowska Anna Stowarzyszenie Grappling Kraków
MUKZ Gladiator Kraków
Zygmunt Weronika

58

Szawernowska Zofia

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

64

Pniak Sandra

Stowarzyszenie Grappling Kraków

+71
64

Zaszczudłowicz Magdalena Stowarzyszenie Grappling Kraków
Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin
Bartoszyński Krystian

71

Witkowski Jakub

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

77

Kałuszewski Maciej

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

77

Nowakowski Tomasz

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

84

Nędzi Paweł

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

84

Skibiński Daniel

ANKOS S.C. Luboń

92

Dzieniszewski Karol

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

92

Bagiński Piotr

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

100

Umiński Kamil

Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Szczecin

+100

Maciejewski Sebastian

ZTA Zgierz

Zbiórka w Warszawie (Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina) na 2 godziny przed
planowanym wylotem.

Szczegóły przelotu sędziego:
04.09.2018

SU 2001

wylot z Warszawy o godz. 12:45 (w Moskwie o godz. 15:40);

04.09.2018

SU 1956

wylot z Moskwy o godz. 23:55 (w Astanie o godz. 06:15 w dniu 05.09.2018);

10.09.2018

SU 1963

wylot z Astany o godz. 14:15 (w Moskwie o godz. 15:05);

10.09.2018

SU 2002

wylot z Moskwy o godz. 18:05 (w Warszawie o godz. 19:15).
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Szczegóły przelotu zawodników:
06.09.2018

SU 2001

wylot z Warszawy o godz. 12:45 (w Moskwie o godz. 15:40);

06.09.2018

SU 1956

wylot z Moskwy o godz. 23:55 (w Astanie o godz. 06:15 w dniu 07.09.2018);

10.09.2018

SU 1963

wylot z Astany o godz. 14:15 (w Moskwie o godz. 15:05);

10.09.2018

SU 2002

wylot z Moskwy o godz. 18:05 (w Warszawie o godz. 19:15).

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach prosimy o tym niezwłocznie
powiadomić biuro PZZ na e-mail: POL@unitedworldwrestling.org lub tel. (22) 624 81 11, 624 01
69.
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
Z dniem 01.01.2017 r. obywatele polscy udający się do Kazachstanu na okres pobytu do 30 dni nie muszą posiadać wizy wjazdowej. Obowiązek
wizowy został zniesiony przy pobytach turystycznych i biznesowych, natomiast nadal wymagana jest wiza w przypadku przyjazdu do Kazachstanu
do pracy lub na naukę, prowadzenie działalności misyjnej i wykonywanie pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym. W powyższych
sytuacjach można uzyskać wizę w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie, a tylko w wyjątkowych przypadkach wizy mogą być
wydawane w punktach konsularnych na lotnisku w Ałmaty i Astanie (w praktyce ten tryb jest stosowany rzadko, np. przy okazji konferencji
międzynarodowych czy wizyt oficjalnych; i wymaga wielu formalności). Nie ma możliwości otrzymania kazachstańskiej wizy podczas przekraczania
granicy na innych przejściach (kolejowych, drogowych i lotniczych). Dlatego też zaleca się dokładne zapoznanie się z terminem ważności wizy i
sprawdzenie, czy jest on zgodny z planowanym terminem podróży do Kazachstanu. Aby otrzymać wizę, należy przedstawić paszport z co najmniej
6-miesięcznym terminem ważności (licząc od daty planowanego wyjazdu z Kazachstanu), z co najmniej jedną wolną stroną, wypełniony wniosek
wizowy, jedną fotografię i inne dokumenty wymagane w zależności od typu wizy (dokładne informacje można uzyskać w Ambasadzie Kazachstanu
w Warszawie). Warunkiem niezbędnym dla otrzymania wizy z okresem ważności dłuższym niż jeden miesiąc oraz umożliwiającej więcej niż jeden
wjazd na terytorium Republiki Kazachstanu jest tzw. poparcie wizowe, wydawane przez Departament Służby Konsularnej MSZ Kazachstanu.
Przejazd tranzytowy powinien nastąpić w ciągu 3 dni. Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać terminu ważności wizy oraz liczby dozwolonych
wjazdów. Przedłużenie pobytu na terytorium Kazachstanu ponad termin ważności wizy grozi poważnymi konsekwencjami, tj. nałożeniem na
cudzoziemca aresztu administracyjnego do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd, nałożeniem na cudzoziemca kary finansowej oraz zakazem
wjazdu na terytorium Kazachstanu z okresem obowiązywania nawet do pięciu lat. Zwykle w takich wypadkach zatrzymywany jest paszport
cudzoziemca, jako dowód w sprawie. Dlatego też nie należy planować wyjazdu z Kazachstanu na granicy terminu ważności wizy. Ma to szczególne
znaczenie przy planowaniu wylotu z Kazachstanu, gdyż często na lotniskach dochodzi do opóźnień lotów i późniejszego niż planowane rozpoczęcia
odprawy pasażerów. Te same obostrzenia dotyczą pobytu do 30 dni w ruchu bezwizowym, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu
przekraczania tego terminu. W przypadku konieczności przedłużenia pobytu bezwizowego (lub na podstawie wizy) istnieje możliwość wystawienia
wizy na terytorium Kazachstanu przez MSW RK, ale należy zwrócić się z wnioskiem o to o kilka dni wcześniej.
Obywatele polscy, którzy nabyli obywatelstwo polskie w wyniku repatriacji, zobowiązani są do wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu na
podstawie polskiego paszportu, bez wizy jeśli ich pobyt będzie wynosił do 30 dni i ważnej wizy wydanej przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w
Warszawie, jeżeli zamierzają zostać w Kazachstanie dłużej. Podczas pobytu w Kazachstanie należy nieprzerwanie, przemieszczając się w różne
miejsca, posiadać przy sobie dokument podroży (nie kopię).
Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym (rejestracja pobytu), jakkolwiek obywatele krajów OECD, w tym Polska, są zgodnie z prawem
zwolnieni z obowiązku meldunkowego pod warunkiem otrzymania dwóch pieczątek w dokumencie podróży oraz karteczek migracyjnych w chwili
przekraczania granicy z Kazachstanem. Na 12-stu międzynarodowych lotniskach (m.in. w Astanie, Ałmaty i Karagandzie) oraz w portach Aktau i
Bantino otrzymanie dwóch prostokątnych pieczątek jednocześnie nie powinno stanowić problemu, należy jedynie przed podejściem do punktu
odprawy celnej wypełnić specjalny druk, na podstawie którego możliwe będzie otrzymanie drugiej pieczątki potwierdzającej meldunek. Mimo że
obowiązujące regulacje prawne obejmują również lądowe przejścia graniczne, zdarza się, że z uwagi na brak uprawnionych funkcjonariuszy, nie
jest możliwe otrzymanie drugiej pieczątki w chwili przekraczania lądowej granicy z Kazachstanem. Dlatego też w przypadku przekraczania granicy
z Kazachstanem przejściem lądowym, zaleca się kontakt z właściwym dla miejsca pobytu oddziałem Policji Imigracyjnej (dawny OWiR), nie później
niż 5 dnia od chwili wjazdu do Kazachstanu. Meldunku cudzoziemca może dokonać również hotel, pod warunkiem posiadania stosownej
akredytacji (w Kazachstanie taką akredytację posiada około 100 obiektów). Kierowcy przejeżdżający przez terytorium Kazachstanu, którzy nie
przebywają w żadnej miejscowości dłużej niż 5 dni, powinni zameldować się w dowolnym oddziale Policji Imigracyjnej na trasie swojego
przejazdu. Rejestracja jest ważna trzy miesiące. Osoby przybyłe na podstawie wiz dyplomatycznych i służbowych rejestrują się w Departamencie
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Służby Konsularnej MSZ (w oddziałach w Astanie i Ałmaty). Niedopełnienie tego obowiązku, lub pobyt dłuższy niż określony podczas rejestracji
powoduje konsekwencje (areszt, grzywna - w wysokości około 300 euro, zakaz wjazdu).

https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Kazachstanu,KAZ.html
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;
- 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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