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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
KOMUNIKAT NR 1
TERMIN:

3-6.05.2018r.

MIEJSCE:

Hala widowiskowo-sportowa „ARENA”
ul. Wyspiańskiego 33
60-751 Poznań

ORGANIZATOR: ENEA ENERGETYK Poznań oraz Polski Związek Gimnastyczny
REGULAMIN:
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki, które:
 urodziły się w roku 2003 i młodsze,
 legitymują się ważną licencją zawodnika, z potwierdzeniem przynależności klubowej,
 są członkiniami klubu zgłoszonego do PZG,
 nie są objęte karencją,
 posiadają aktualne badania lekarskie,
 są ubezpieczone na czas trwania zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków
i przedstawią dowód ubezpieczenia NW
Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek.
PROGRAM ZAWODÓW:
 Według regulaminu i wymagań PZG na rok 2018
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CZWARTEK

3.05.2018

- przyjazd ekip,
- próby planszy,
- odprawa techniczna
- odprawa sędziowska

PIĄTEK

4.05.2018

- start zawodniczek w dwóch układach (obręcz, piłka)

SOBOTA

5.05.2018

- start zawodniczek w dwóch układach (maczugi, wstążka)

NIEDZIELA

6.05.2018

- finały poszczególnych przyborów

ZGŁOSZENIA:
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie zgłoszenia odbywają się poprzez system zgłoszeń
on-line, na stronie https://system.pzg.pl w zakładce „kalendarz”. Wszystkie zgłoszenia muszą być
dokonane w terminie do dnia 15.03.2018r.
Po terminie będzie naliczana kara regulaminowa – 300 zł
STARTOWE:
 Zgodnie z regulaminem PZG – 70 zł
WYŻYWIENIE:
Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia (obiad, kolacja) na hali widowiskowej Arena
w dniach 3-6.05.2018, po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania na adres
mistrzostwapolskijuniorek@gmail.com :
 obiad porcja dziecięca 18 zł, porcja dorosła 20 zł
 kolacja porcja dziecięca 14 zł, porcja dorosła 16 zł
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ZAKWATEROWANIE:
Na terenie Miasta Poznań zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe na czas trwania
zawodów. Proszę o dokonywanie rezerwacji na własne dane rezerwacyjne
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018 pierwotna rezerwacja na:
„K.S. ENERGETYK POZNAŃ”
 Hotel GAJA Poznań
http://gaja-hotel.pl/
Adres
Numer telefonu
Liczba noclegów
Koszt

odległość ok. 1,5 km od hali „ARENA”
ul. Gajowa 12, Poznań
61 223 20 01
84 miejsca noclegowe
40 zł/osoby za noc, śniadanie na miejscu w cenie 30zł/os

Proponujemy rezerwować śniadanie w Restauracji Metka przy ul. Zeylanda 3/12 koszt
śniadania to 15 zł/osobę. Restauracja mieści się w odległości 15 metrów od Hotelu Gaja.
Rezerwacja śniadań Piotr Bral telefon: 509 101 150
 Sleep In Hostel
http://sleepinhostel.pl/
Adres
Numer telefonu
Liczba noclegów
Koszt

ul. Stary Rynek 77, Poznań
61 639 40 04
38 miejsc noclegowych w cenach uzależnionych od wielkości pokoi
80-140 zł/osobę ze śniadaniem – podwyższony standard

 Bed & Breakfest w Poznaniu
http://10bedandbreakfast.pl/
Adres
Numer telefonu
Liczba noclegów
Koszt

odległość ok. 4 km od hali „ARENA”

odległość ok. 8 km od hali „ARENA”

ul. Minikowo 10, Poznań
503 823 118 lub 61 879 36 86
35 miejsc noclegowych
59 zł/osobę za noc, śniadanie na miejscu w cenie 15 zł/os
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TRANSMISJA:
 Podczas zawodów będzie relacja na żywo za pośrednictwem strony www.rgvideo.net
 W czasie trwania zawodów będą obecni fotografowie z firmy „Dobre Ujęcie”. Proszę
ewentualne zamówienia zdjęć kierować bezpośrednio na adres video@dobreujecie.pl
W razie pytań proszę o kontakt :
Karolina Komarnicka
e-mail: mistrzostwapolskijuniorek@gmail.com
telefon: 605 054 405

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Robert Rakowski

