
Warszawa, 06.02.2023 r.

AMP w Judo
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

AZS ANS Piła
67 352 26 69
https://ampjudo.ans.pila.pl/
ucsir@ans.pila.pl
Paweł Łojewski

od: 31.03.2023 do: 02.04.2023
01.03.2023

Hala sportowa Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w
Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
Hotel Gromada - Aleja Piastów 15, 64-920 Piła
Hotel Arche - Józefa Piłsudskiego 1, 64-920 Piła

Wyżywienie od kolacji w dniu 31.03.2023 do obiadu 02.04.2023. Śniadania i
kolacje w miejscu zakwaterowania, obiady w miejscu zawodów.

Warianty:
A – 530 zł/osoba - dwa noclegi (31.03–02.04.2023), wyżywienie od kolacji
31.03 do obiadu 02.04, gadżety
B – 60 zł/osoba - gadżety
C - bez świadczeń
Niezależnie od wybranego wariantu należy doliczyć opłatę za udział w
AMP w wysokości 20 zł/osoba (dotyczy wyłącznie zawodniczek/ków)
Opłaty za udział należy dokonać przelewem do dnia 01.03.2023 r. na
konto:
Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu ul. Noskowskiego 25, 61 705
Poznań
nr konta: 49 1090 1359 0000 0001 0147 6521
Tytułem: AMP JUDO + uczelnia + wariant + ilość osób
1. Prosimy o zamieszczanie danych do faktury w systemie Planeta AZS.
2. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym. Do ceny
należy doliczyć dodatkowo 140 zł/za pobyt.
2. Ramowy program zawodów:
31.03.2023 (piątek)
- weryfikacja kobiet i mężczyzn (wszystkie kategorie)
- waga kontrolna i oficjalna mężczyzn w kat.: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg,
-90 kg
- konferencja techniczna i losowanie kategorii mężczyzn
01.04.2023 (sobota)
- pojedynki mężczyzn
- waga kontrolna i oficjalna kobiet oraz mężczyzn w kat.: -100 kg, +100 kg
- losowanie kategorii kobiet i mężczyzn

Organizator:
Telefon/fax:
Strona internetowa:
Adres e-mail:
Osoba
odpowiedzialna:
Data Mistrzostw:
Termin zgłoszenia
wstępnego:
Miejsce Mistrzostw:

Oferta pobytu,
zakwaterowanie:

Oferta pobytu,
wyżywienie:

Koszt oferty:

Płatności:

Inne:

https://ampjudo.ans.pila.pl/
mailto:ucsir@ans.pila.pl


02.04.2023 (niedziela)
- walki kobiet i mężczyzn

4. Prosimy do dnia 03.03.2023 o podanie rozmiarów koszulek wraz
podziałem na żeńskie i męskie na adres mailowy: pkrzewinski@ans.pila.pl.
W przypadku braku tych informacji koszulki zostaną przydzielone losowo.

Funkcja / imię i nazwisko organizatora:
Prezes KU AZS Akademii Nauk Stosowanych /
Paweł Łojewski
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