
Tojuż po raz trzeci notarialna rodzina wyznaczyła so-
bie spotkanie u podnóża Turbacza. Właśnie tutaj,
w sercu Zagórza, zrodziła się idea podjęcia sporto-
wej rywalizacji. Rywalizacji, która rozumiana w du-

chu idei barona Jeana Pierre’a de Coubertaine’a, ma zbliżyć lu-
dzi przybyłych ze wszystkich zakątków kraju. Przedstawicieli re-
jenckiej profesji, chcących na te kilka dni oderwać się od żmud-
nych, codziennych obowiązków, zakosztować radości, słońca,
beztroski. Odwrócić wzrok od dokumentów, zapisanych kartek
papieru, kierując go w kierunku gór, pobyć w bezpośredniej bli-
skości z naturą, przyrodą, z czymś, czego w wielkich miastach
służących Wam na co dzień za miejsce zamieszkania, nie
uświadczycie.
Zapewniam Was, Drodzy Goście, że w Mszanie Dolnej znaj-
dziecie wszystko to, po co tutaj przyjechaliście. Gwarantuje-
my Wam wszelkie wygody, dostępność każdego progu, każ-
dych drzwi, uśmiech, dobre słowo, a także wielkie sportowe
emocje.
Nie chciałbym, aby poniższe słowa zabrzmiały jako prze-
chwałka, ale zdaniem goszczących tutaj przybyszów, zarów-
no Mszana Dolna, jak i cały region Zagórza, jest terenem

przyjaznym, bez względu na porę roku. Niech służy Wam ja-
ko dogodna baza wypadowa w otaczające nas zewsząd gó-
ry, które niezmiennie pełne są niespodzianek, tajemnic, nie
do końca odkrytych atrakcji. Nawet dla tubylców. Warto pole-
cić wypoczynek na naturalnych plażach nad Rabą, na nie-
dawno powstałych kortach tenisowych, czy też wyprawę do
stuletniego kościoła pw. św. Michała.
Mam wielką nadzieję, że ci z Państwa, którzy w nasze strony
zawitali po raz pierwszy, wyjadą stąd ubogaceni duchowo, od-
nowieni wewnętrznie, wypoczęci, pełni najlepszych wrażeń.
Że stali bywalcy znajdą odnowienie swych dobrych wspo-
mnień z lat poprzednich, że z niecierpliwością oczekiwać bę-
dą na nowy pretekst do wyrwania się do Mszany Dolnej.
Moim gorącym pragnieniem jest też, by nasze miasto stało się
dla Was nowym domem, byście się czuli tutaj jak u siebie.
Serdecznie jeszcze raz więc witam Was po zagórzańsku, chle-
bem i solą. Życząc jednocześnie wielu sukcesów na sporto-
wych arenach III Olimpiady Notarialnej.
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CCzzwwaarrtteekk 2200 mmaajjaa 

– od godz. 16.00 przyjazd uczestników, za-
kwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym
w Koninkach, Porębie Wielkiej, Rabie Niżnej,
Mszanie Dolnej;
– od godz. 19.00 kolacja.
PPiiąątteekk 2211 mmaajjaa

– od. godz. 7.30 do 8.30 śniadanie;
– godz. 8.45 wyjazd na stadion KS TUR-
BACZ  im. Jana Ciszewskiego, Mszana Dol-
na, ul. Spadochroniarzy ;
– godz. 9.15 przygotowanie uczestników do
Olimpiady; 
– godz. 9.45 otwarcie Olimpiady, defilada
uczestników poszczególnymi Izbami Notarial-
nymi, występ orkiestry strażackiej w Kasinie
Wielkiej, zespołu Mali Zagórzanie, Kasinia-
nie, wspólne zdjęcie uczestników Olimpiady; 
– od godz. 10.30 zawody sportowe w nastę-
pujących dyscyplinach:
TTuurrnniieejj ppiiłłkkii nnoożżnneejj 

– godz. 10.30 – mecz eliminacyjny Kraków -
Katowice;
– godz. 11.30 – mecz eliminacyjny Gdańsk-
-Rzeszów;
– godz. 13.00 – mecz eliminacyjny Poznań -
Sankt Petersburg; 
– godz. 15.00 – mecz eliminacyjny Warsza-
wa-Lublin;
– godz. 16.00 – mecz półfinałowy -zwycięz-
cy I i II meczu; 
– godz. 17.00 – mecz półfinałowy -zwycięz-
cy III i IV meczu; 
– mecze odbywają się 2 x 20 minut syste-
mem pucharowym, pokonani w rundzie elimi-
nacyjnej zajmują miejsca od V-VIII, zwycięzcy
przechodzą do półfinału a następnie zwy-
cięzcy półfinału walczą o I miejsce, pokonani
o III miejsce. 
TTuurrnniieejj ppiiłłkkii ssiiaattkkoowweejj 

– godz. 11.00 mecz eliminacyjny Poznań –
Warszawa; 
– godz. 12.00 mecz eliminacyjny Lublin-
Sankt Petersburg;
– godz. 13.00 mecz eliminacyjny Kraków -
Rzeszów;
– godz. 16.00 mecz eliminacyjny Łódź- Wro-
cław;
– godz. 17.00 mecz półfinałowy -zwycięzcy
I i II meczu;
– godz. 18.00 mecz półfinałowy -zwycięzcy
III i IV meczu;
– mecze odbywają się do dwóch zwycię-
skich setów /do 25 w secie/ systemem pu-
charowym, zwycięzcy meczów eliminacyj-
nych przechodzą do półfinału, zwycięzcy
w półfinale zagrają o I miejsce, pokonani o III
miejsce, pokonani w eliminacjach zajmują
miejsca od V-VIII.
TTuurrnniieejj tteenniissaa zziieemmnneeggoo 

– od godz. 11.00 na kortach przy pensjona-
cie Szczebel /uczestnicy po otwarciu Olim-
piady o godz. 10.30 zostaną przewiezieni ze
stadionu Turbacza/ – system pucharowy
TTuurrnniieejj sszzaacchhoowwyy 

–od godz. 11.00 system szwajcarski;
–godz. 15.30 symultana z mistrzem szacho-
wym.

PPłłyywwaanniiee 

–od godz. 11.30 na basenie w Myślenicach
/ uczestnicy po otwarciu Olimpiady o godz.
10.30 zostaną przewiezieni ze stadionu Tur-
bacza /;
–godz. 11.45 – 50 m – styl dowolny kobiet;
–godz. 12.15 – 50 m – styl dowolny męż-
czyzn;
–godz. 12.45 – 50 m – styl klasyczny kobiet; 
–godz. 13.15 – 50 m – styl klasyczny męż-
czyzn;
–godz. 14.00 – sztafeta 4x25 metrów ko-
biet;
–godz. 14.15 – sztafeta 4x25 metrów męż-
czyzn.
LLeekkkkooaattlleettyykkaa

EElliimmiinnaaccjjee

–godz. 16.00 – 100 m kobiet;
–godz. 16.30 – 100 m mężczyzn;
–godz. 17.00 – 400 m kobiet;
–godz. 17.30 – 400 m mężczyzn;
–do finału kwalifikują się zwycięzcy poszcze-
gólnych eliminacji / sobota /.
FFiinnaałłyy

–godz. 11.30 – skok w dal kobiet; 
– godz. 12.30 – skok w dal mężczyzn;
–godz. 11.00 – pchnięcie kulą kobiet;
–godz. 12.00 – pchnięcie kulą mężczyzn;
–godz. 16.00 – skok wzwyż kobiet; 
–godz. 16.30 – skok wzwyż mężczyzn; 
Zawodnicy wykonują po 3 próby.
SSppoorrtt nnaa wweessoołłoo

–godz. 16.00 – podnoszenie ciężarka;
–godz. 16.00 – rzuty do kosza;
– godz. 14.00 – 15.00 – przerwa w zawo-
dach – obiad na stadionie;
– godz. 19.00 – wręczenie medali i pucha-
rów;
– godz. 19.30 – wyjazd autobusami do miej-
sca zakwaterowania;
– godz. 20.30 – kolacja w plenerze – ogni-
sko /w miejscach zakwaterowania. 
SSoobboottaa 2222 mmaajjaa 

– godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie;
– godz. 8.45 – wyjazd na stadion KS TUR-
BACZ im. Jana Ciszewskiego, Mszana Dol-
na, ul. Spadochroniarzy ;
– godz. 9.15 – przygotowanie uczestników
do zawodów; 
– od godz. 9.45 – dalszy ciąg zawodów
sportowych w następujących dyscyplinach.
SSiiaattkkóówwkkaa 

– godz. 9.45 – mecz o III miejsce; 
godz. 10.30- mecz o I miejsce.
KKoosszzyykkóówwkkaa

–godz. 10.00 – mecz eliminacyjny Rzeszów
-Łódź;
–godz. 10.45 – mecz eliminacyjny Gdańsk-
-Kraków;
–godz. 11.30 – mecz eliminacyjny Lublin-
Warszawa;
–godz. 12.15 – mecz eliminacyjny Katowice-
-Poznań;
–godz. 13.00 – mecz półfinałowy zwycięzcy
I i II meczu;
–godz. 13.45 – mecz półfinałowy zwycięzcy
III i IV meczu;
–godz. 14.15 – mecz o III miejsce; 

–godz. 14.45 – mecz o I miejsce. 
Zawody odbywać się będą w hali sportowej
przy ul. Starowiejskiej, ze stadionu uczestni-
cy zostaną przewiezieni o godz. 9.45 auto-
busem; 
–Mecze 2 x 15 minut będą odbywać się syste-
mem pucharowym, zwycięzcy meczów zagra-
ją w półfinale, zwycięzcy półfinałów zagrają
o I miejsce, pokonani o III miejsce, przegrani
w eliminacjach zajmą miejsca od V do VIII.
PPiiłłkkaa nnoożżnnaa

–godz. 16.00 – mecz o III miejsce;
–godz. 19.15 – mecz o I miejsce. 
LLeekkkkooaattlleettyykkaa

FFiinnaałłyy

– godz. 10.30 – bieg 1500 metrów kobiet;
– godz. 11.00 – bieg 1500 metrów męż-
czyzn;
– godz. 12,00 – sztafeta 4 x 400 kobiet; 
– godz. 12.30 – sztafeta 4x400 mężczyzn; 
– godz. 16.30 – bieg 100 metrów kobiet;
– godz. 16.45 – bieg 100 metrów męż-
czyzn; 
– godz. 17.00 – bieg 400 metrów kobiet;
– godz. 17.30 – bieg 400 metrów męż-
czyzn;
– godz. 18.00 – sztafeta 4x100 metrów kobiet;
– godz. 18.30 – sztafeta 4x100 metrów
mężczyzn.
SSppoorrtt nnaa wweessoołłoo 

– godz. 12.00 – przeciąganie liny / zespoły
5-osobowe – 3 mężczyzn i 2 kobiety system
pucharowy /;
– godz. 13.00- sztafeta z przeszkodami /
zespoły 4-osobowe – 2 mężczyzn i 2 kobiety
system pucharowy /;
– godz. 18.45 – rzuty karne prezesów Izb
Notarialnych.
TTuurrnniieejj tteenniissaa ssttoołłoowweeggoo 

– od godz. 10.30 – turniej systemem pu-
charowym do 2 przegranych.
BBrryyddżż

– od godz. 11.00
- godz. 14.00 do 15.00 przerwa w zawo-
dach – obiad na stadionie
-  godz. 19.45 – występ zespołu Szczyrzy-
czanie. 
-   godz. 20.15- ogłoszenie wyników, wręcze-
nie medali i pucharów,  pokaz ogni sztucz-
nych i laserów, kolacja, dyskoteka
Od godz. 23.30 co godzinę kursują autobu-
sy do miejsca zakwaterowania 
NNiieeddzziieellaa 2233 mmaajjaa 22000044 

-  godz. 8.00-9.30 śniadanie,  zakończenie
Olimpiady i wyjazd uczestników 

W zawodach sportowych występują poszcze-
gólni przedstawiciele Izb Notarialnych / nota-
riusze, asesorzy, aplikanci / według wcze-
śniejszych zgłoszeń poza sportem na weso-
ło, na które zapisy będą przyjmowane przez
sędziów bezpośrednio przed zawodami.
Powyższy program ma charakter ramowy i za-
leży od ilości zgłoszonych uczestników oraz
drużyn w poszczególnych konkurencjach.
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