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Prezesi ZOP ZOSP RP
woj. wielkopolskiego
-
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W związku z planowanymi w roku 2012 Vlll Wojew dzkimi Zawodami SportowoPoŻarniczymi MDP wg CTIF przypominamy, Że zgodnie zzaplsami regulaminu ,,Młodzieżowych
Zawod w Sportowo-PoŻarniczych' MDP-1/2010 wiek zawodniczek i zawodnik w w zawodach
gminnych i powiatowych eliminacyjnych odpowiednio do zawod w powiatowych i wojew dzkich
powinien być liczony na dzie zawod w gł wnych (międzynarodowych) ti.18.07,2013 roku'
Spos b liczenia wieku zawodnik w dla zawod w w obowiązującym terminie 18 lipca
2013 r' W zawodach mogą bra udział zawodnicy urodzeni w latach 1997-2001.
P nze o zl AŁ Wl E

Wlex WEDŁUG REGULAMINU

KoWY zAWoDN KA
I

urodzeni W dnlu 1 .01 .1997 r. i młodsi,

ale ur. nie pozniej niŻ 18.07 .1997

r.

urodzeni W dniu 19.07 .1997 r, i młodsi,

ale ur. nie poŹniej

998

r.

999

r.

aIe ur. nie poŹniej naŻ 18.07 .2000

r.

urodzeni W dniu 19. a7

.1

naŻ 18.07 .1

998 r. i młodsi,

ale ur. nie poŹniej nlŻ 18.07
urodzeni W dniu 19.07

.1

.1

999 r. i młodsi,

urodzeni W dniu 19.07 .2000 r. i młodsi,
aIe ur. nie poŹniej nlŻ 18.07 .2001

urodzeni w dniu 19.07 . 2001

r,

ale ur. nie pozniej

naŻ 31

.12.2001

r.

będą liczeni, jako 1S-latkowie,
będą Iiczeni, jako 14Ąatkowie
będą liczeni, jako 13-latkowie
będą liczeni, jako 1Z-latkowie
będą liczeni, jako 11-latkowie

zawodnicy z drużyn, kt re będą. reprezentowały powiat
na zawodach wojew dzkich w roku 2o'l2 nie będą spełniali tego kryterium drużyny takie
nie zostan1|3
'';L1",ffi""jol'-"*"zanie tei informacji opiekunom zespoł w, kt re
za kwa ifi kowały s ię d o p rzyszłorocznyc h zawod w woiew dzki c h.

Jeżeli zawodniczki

i

r.

będą liczeni, jako 16-latkowie

l

Dyrektor Zaząd u Wykonawczeg o

