Regulamin Grupy B
w gimnastyce artystycznej na rok 2018
1. Założenia ogólne regulaminu zawodów
Konkurencja B została stworzona w celu propagowania sportu – gimnastyki artystycznej dla
zawodniczek nie posiadających mistrzowskiego poziomu, a wyrażających chęć uczestnictwa
w rywalizacji sportowej w zawodach indywidualnych.
Zawody są rozgrywane w klasie II, I i mistrzowskiej.
Zawody odbywają się pod egidą PZG i muszą być przeprowadzone zgodnie z regulaminem
PZG na 2018 rok.
Ranga zawodów – Zawody Ogólnopolskie.
2. Organizator
Współorganizatorem zawodów jest Polski Związek Gimnastyczny, który zleca organizowanie
imprezy Okręgowemu Związkowi Gimnastycznemu, klubowi sportowemu lub innej
organizacji na terenie której, odbędą się zawody w gimnastyce artystycznej.
Zawody Grupy B odbywają się przy wymienionych poniżej zawodach danej klasy, zgodnie z
kalendarzem PZG (np. I rzut grupa B). Organizator/sędzia główny ustala start kategorii B po
otrzymaniu ilości zgłoszeń (dogodny dla docelowej imprezy np. w piątek po próbach planszy
lub jako I rzut w sobotę i niedzielę). Organizator, po otrzymaniu wstępnej ilości zawodniczek
w grupie A i B, ma prawo ograniczyć ilość zawodniczek startujących w grupie B.
2. Termin i miejsce zawodów
Zgodnie z kalendarzem imprez lub komunikatem PZG.
Na miesiąc przed zawodami organizator wysyła do klubów „Komunikat nr 1” zawierający
informację o terminie zawodów, proponowanym miejscu zakwaterowania i wyżywienia oraz
regulamin zawodów.
Organizator zawodów ma obowiązek podać do wiadomości PZG i zainteresowanych klubów
godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów oraz czas i miejsce odpraw komisji
(mandatowej, technicznej i sędziowskiej) na 14 dni przed terminem zawodów.
Każdy klub ma prawo wystawić maksimum 6 zawodniczek ( w kat. B) w danej klasie
sportowej.

(w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator ma prawo do ograniczenia ilości
zawodniczek z grupy B z poszczególnych klubów)
Kluby biorące udział w zawodach muszą się liczyć, w przypadku dużej liczby zawodniczek
startujących w grupie A i B, z możliwością przeprowadzenia zawodów od piątku po próbach
planszy.
Zawody dla grupa B w poszczególnych klasach, odbywające się przy następujących
imprezach sportowych:
Lp.
1
2

Klasa II

Klasa I

Ogólnopolskie Zawody UKS I Edycja PP juniorek
Turniej Młodości
III Edycja PP juniorek

Klasa M
I Edycja PP seniorek
III Edycja PP seniorek

3. Wymagania
Zgodnie z programem zawodów poszczególnych klas na 2018 rok.
Zawodniczki wykonują dwa dowolne układy. Zgodnie w wymaganiami dla danej kategorii
wiekowej. W grupie B starują zawodniczki minimum jeden rok kalendarzowy.
Opłata startowa zgodna z wytycznym z PZG.
4. Zgłoszenia
Imienne zgłoszenie do zawodów należy przesłać na oficjalnym druku zgłoszenia PZG na
adres organizatora w terminie 15 dni przed zawodami.
5. Udział w zawodach
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki, które:
- są członkiniami klubu zgłoszonego do PZG,
- posiadają aktualne badania lekarskie,
- legitymują się ważną licencją zawodnika, z potwierdzoną przynależnością klubową,
- są ubezpieczone na czas trwania zawodów.
6. Nagrody
Organizator zawodów zapewnia na własny koszt medale dla miejsc 1-3 oraz dyplomy dla
miejsc 1-8.

7. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator.
8. Organizator ma obowiązek w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów przesłać do osoby
zajmującej się klasyfikacją komunikat z zawodów.
9. Opłata startowa – zgodna z wytycznymi PZG na 2018 rok.
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