Organizatorzy zawodów

Sponsorzy strategiczni zawodów:

`
Sponsorzy dodatkowi:

KOMUNIKAT NR 1
„MAŁA OLIMPIADA 2021”
FINAŁ MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK
W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

Szczecin 22-24.10.2021 r.
1. Termin zawodów: 22-24.10 2021 r.
2. Miejsce zawodów: Hala Sportowa Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska
22
3. Warunki uczestnictwa wg regulaminu PZG
4. Zgłoszenia imienne finalistów oraz osób towarzyszących (trenerzy i sędziowie) wraz z
zamówieniem noclegów i wyżywienia prosimy nadsyłać do dn. 11.10. 2021 r. na załączonym
formularzu zgłoszenia na adres: e-mail: jarduda@wp.pl (organizator nie przyjmuje rezerwacji
noclegów dla rodziców, osób towarzyszących itp.)
Prosimy o przesłanie na adres: jarduda@wp.pl do dnia 30.09.2021 r. informacji, czy
zgłaszający będzie korzystał z bazy noclegowej zaproponowanej przez organizatora i
orientacyjną liczbę uczestników (ważne).
5. Koszt pobytu zawodników i osób towarzyszących (trenerów, sędziów)
Hotel „Vulcan” ul. Druckiego-Lubeckiego 6A – 140 miejsc
- pokoje 2,3 osobowe, 140 zł osobodzień.
- osobodzień trwa od kolacji do obiadu dnia następnego
- dodatkowy obiad w piątek 30 zł
Płatność gotówką w dniu przyjazdu.
6. Odprawa Sędziowska : 22.10 2021 r. godz. 18.00
- Sędziowie przyjeżdżają na koszt klubu (koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania),
ryczałty sędziowskie płaci organizator w wysokości 100 zł/dzień/osobę brutto
- Warunkiem uczestnictwa klubu w „Małej Olimpiadzie 2021” jest przywiezienie sędziów.

Liczbę sędziów zobowiązanych do uczestnictwa z ramienia każdego klubu na jego koszt
organizator prześle w komunikacie nr 2 po otrzymaniu zgłoszeń zawodników.
7. Komisja mandatowa : 22.10 2021 r. godz. 14.00-17.00– Biuro zawodów
8. Odprawa kierowników : 22.10 2021 r. godz. 18:30
9. Startowe 60,00 zł
10. Organizator prosi o przesłanie muzyki w formacie MP 3 do dnia 18.10.2021
z opisem – imię, nazwisko, klub
11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela w imieniu organizatora Jarosław Duda – tel. 605
29 77 69

Program zawodów ”Mała Olimpiada 2021”
22.10 2021 r. Piątek – Próba przyrządów: GSK, GSM,
14:30 – 15:00 - rozgrzewka ogólna GSM
15:00 – 16:00 – GSM - Rozgrzewka po 15 min. na przyrządzie
16:00 – 16:30 - rozgrzewka ogólna GSK
16:30 – 17.30 – GSK - Rozgrzewka po 15 min. na przyrządzie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2021 r. Sobota - Wielobój: GSM, GSK,
08:30 – 09:00 - rozgrzewka ogólna GSM
09:00 – 12:30 - Wielobój GSM ( rozgrzewka po 10 min. na przyrządzie i start w konkurencji )
12:30 – 13:00 - Uroczyste Otwarcie Zawodów „Mała Olimpiada 2021”
13:30 – 14.00 – rozgrzewka ogólna GSK
14.00 – 16.30 – Wielobój GSK ( rozgrzewka po 10 min. na przyrządzie i start w konkurencji )
16:45 - Ogłoszenie wyników wieloboju GSK, GSM,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2021 r. Niedziela – Finały GSM,GSK,
08:30 – 09:00 – rozgrzewka ogólna GSK,GSM
09:00 – 12:00 – Finały na przyrządach GSK, GSM
Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany na miejscu.
Do wiadomości:
PZG Warszawa
Wiceprezes GSM – Piotr Kulbicki
Wiceprezes GSK – Mariusz Kulbicki
Kluby GSK, GSM,

Ze sportowym pozdrowieniem
Jarosław Duda

