
 

ZAPROSZENIE 
 

Szanowni Państwo,  

Drodzy Koledzy Narciarze, 
 

Uprzejmie informuję, że dnia 17 marca 2021 r. podczas zimowiska w Davos,  

w Alpach szwajcarskich, organizowanego przez dr. Zbigniewa Kosteckiego oraz biuro 

JAWA-Reisen, odbędą się XXIV Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych 

w Narciarstwie Alpejskim pod  patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, 

Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, 

Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech oraz Związku Lekarzy Polskich  

w Chicago. Rejestracja odbędzie się 15-16 marca, a zakończenie 19 marca 2021 r. 

w Hotelu Hilton Garden Inn, Davos, Szwajcaria.  
 

W zależnosci od ilości zgłoszeń, zawodnicy zostaną podzieleni na następujące 

grupy: 
 

Lekarze: 
Panie -          Grupa starsza  

 Grupa młodsza  

Panowie -    Grupa starsza  

 Grupa młodsza  

 

Rodziny lekarskie i sympatycy: 
Panie -         Grupa starsza  

 Grupa młodsza  

Panowie -    Grupa starsza  

 Grupa młodsza  

 

Dzieci: 
Grupa młodsza  

Grupa starsza  

 

Klasyfikacja generalna lekarzy: 
Z uwzględnieniem wieku wg. FIS  

 

Drużyny: 
2 lekarzy z jednego państwa  

 
(Uwaga: w zależności od ilości zapisanych dzieci i dorosłych, grupy mogą ulec 

zmianom na miejscu) 

 

 



Przewidywane są trofea (puchary) i dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych 

grupach (I, II, III miejsce), dyplomy dla wszystkich uczestników oraz dyplomy, medale  

i upominki dla sponsorów. Chęć sponsorowania Mistrzostw wyrazili m.in.: prof. Andrzej 

Matyja – Naczelna Rada Lekarska w Warszawie, dr Janusz Kasina - Federacja 

Polonijnych Organizacji Medycznych; dr Jacek Tętnowski - Komisja Kultury, Sportu  

i Turystyki przy Naczelnej Radzie Lekarskiej; Bogdan Miłek - Polskie Towarzystwo 

Medyczne w Niemczech; dr Jerzy Kękuś - SCDZ  „Medicina”; dr Barbara i dr Jan 

Gniadek - NZOZ „Twoje Zdrowie”; mgr Wiesław Jabłoński - JAWA-Reisen, dyrektor 

Dorota Łabuda – Centrum Rehabilitacji i Opieki TriVita; dr Bronisław Orawiec - 

Cardiology. 

 

Gorąco zachęcam uczestników zawodów do zapoznania się z regulaminem 

Mistrzostw. Możliwe są zmiany w regulaminie wynikające z ewentualnych potrzeb 

organizacyjnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, konieczne jest podpisanie 

oświadczenia - startuję na własną odpowiedzialność („Waiver of Liability”). 

 

W załączeniu przesyłam regulamin oraz oświadczenie w wersji polskiej  

i angielskiej. Uprzejmie zapraszam do odwiedzania stron internetowych: 

www.zlpchicago.org, www.poloniamed.org i www.drorawiec.org-Sport  

(j. pol.) na których zamieszczane są informacje dotyczące imprez sportowych. 

 

Cieszę się, że wkrótce spotkamy się w licznym gronie wspaniałych przyjaciół. 

Serdecznie zapraszam! 

 

Z poważaniem i sportowym pozdrowieniem, 

 

Bronisław Orawiec, MD 

Prezes Klubu Sportowego „Bronek” ZLP 

tel. kom. 847.507.6848  

fax: 773.594.1674 

e-mail: drorawiec@yahoo.com 

oraz drorawiec@gmail.com 

 

 

http://www.zlpchicago.org/
http://www.drorawiec.org-sport/

