
PŁOCKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY – 2016 
 
 

Płock, dnia 30.09.2015r 

 
OTRZYMUJĄ 
wg rozdzielnika 
 
 
Zgodnie z ustaleniami w dniu 22 września 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych regulaminów i zasad 
kwalifikacji do finałów Płockiej Olimpiady Młodzieży – 2016  zapraszam na spotkanie koordynatorów 
poszczególnych dyscyplin sportu, które odbędzie się w dniu 8-go października 2015r w sali konferencyjnej na 
Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego w Płocku o godzinie 15:00. 
 
W załączeniu – przesyłam wykaz  szkół zgłoszonych do udziału w POM-2016.  
 
Na spotkanie należy dostarczyć: 
 

1. Zasady kwalifikacji do finału Płockiej Olimpiady Młodzieży – 2016 – dotyczy dyscyplin w których 
zgłoszono do zawodów więcej niż 8 szkół. 

2. Regulamin zawodów kwalifikacyjnych – w dyscyplinach, w których przewiduje się eliminacje wstępne  
3. Preliminarz kosztów organizacji zawodów kwalifikacyjnych (w dyscyplinach, w których przewiduje się 

eliminacje wstępne) 
4. Preliminarz kosztów organizacji zawodów finałowych. 

 
Ze względu na przyjęty wcześniej harmonogram działań organizacyjnych oraz powagę podejmowanej 
tematyki zebrania – liczę na niezawodny udział w zebraniu. W przypadku braku możliwości udziału – 
proszę o oddelegowanie upoważnionej osoby do reprezentowania dyscypliny sportu w zebraniu. 
 
OTRZYMUJĄ:  
1. PIOTR MIESZKOWSKI        - ds. lekkiej atletyki -  691 715 171   piotr.mieszkowski@gazeta.pl 
2. JACEK  KAROLAK                - ds. wioślarstwa -       606 932 966   karolak70@gmail.com 
3. RAFAŁ WERESZCZKA         - ds. tenisa stołowego 502 272 048  wereszczaka@gmail.com 
4. MAGDALENA KOBA          - ds. badmintona -        602-797-601  klub@ksmasovia.pl 
5. PAWEŁ POWICHROWSKI - ds. pływania -              603 694 397  pawel.powichrowski@wp.pl 
6. KATARZYNA WRÓBEL       - ds. unihokeja –            502 272 548  rajsak@op.pl 
7.          DARIUSZ KLUGE                - ds. piłki nożnej -          502 491 244   d.kluge@kluge.pl 
8.           DOROTA STĘPNIAK           - ds. koszykówki -          503 048 271   dorias@wp.pl 
9. ARTUR NIESŁUCHOWSKI   - ds. piłki ręcznej  -       514 407 690  artur.niesluchowski@gmail.com 
10. JACEK ŁAZOWY                    - ds. siatkówki   -          662 007 606  yaac@wp.pl 
 
DO WIADOMOŚCI: 

1. Robert Czwartek – Dyrektor Wydziału SiR UM 
2. Piotr Gwóźdź – Dyrektor MZOS 
3. Wojciech Majchrzak – Prezes PSzZS 
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