
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

Mistrzostwa Polski AZS 2018 

GIMNASTYKA - TRAMPOLINA 

 

Organizator:               

 Klub Sportowy AZS-AWF Poznań  

 Zarząd Główny AZS  

Miejsce i termin zawodów: 

 Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 4, 61-138 Poznań. 

 Zawody rozegrane zostaną w dniach 10-11 marca 2018 roku 

 Szczegółowy program zawodów zostanie przekazany trenerom na odprawie technicznej 10.03.2018 

(sobota) godz. 18:15 – hala sportowa 

Zakwaterowanie: 

 Bursa Szkolna Nr 2 ul. Czeremchowa 22 

 Bursa Szkolna nr 1 ul. Krakowska 17 

Zgłoszenia do zawodów: 

 Należy dokonać drogą e-mail na adres klub@po.home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia        

05 marca 2018 r. z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów oraz osób towarzyszących.  

 Koszt osobodnia: 100 zł płatne podczas akredytacji.  

Akredytacja:  

 10.03.2018 (sobota) od godz. 15:00 – 18:00 / hala sportowa 

Treningi:  

 10.03.2018 godz. 15:00 – 18:00 

Warunki startu: 

 Zgodnie z FIG i PZG (dla kategorii Senior). 

 Zawody rozegrane zostaną w konkurencjach: 

- Indywidualnych skoków na trampolinie kobiet i mężczyzn w klasach I i Mistrzowskiej;  

- Synchronach kobiet i mężczyzna w klasie Mistrzowskiej; 

- Indywidualnych skokach na ścieżce kobiet i mężczyzn w klasach I i Mistrzowskiej 

 Dekoracja medalowa Mistrzostw Polski AZS dotyczy tylko konkurencji programu klasy Mistrzowskiej. 

Uczestnictwo:    

W Mistrzostwach Polski AZS mogą uczestniczyć zawodnicy: 

 Członkowie sekcji wyczynowych AZS zarejestrowani w systemie członkowskim AZS z opłaconymi 

składkami, zgłoszeni do zawodów przez kluby macierzyste, w tym także obcokrajowcy.  

 Studenci, niezależnie od związkowej przynależności klubowej, zgłoszeni przez uczelnię lub działający 

w jej imieniu klub uczelniany AZS posiadający licencje PZG, opłacone składki członkowskie AZS, 

ważne badania lekarskie i ubezpieczenie wykupione przez klub zgłaszający, indeks z wpisem za rok 

akademicki 2017/2018 lub Certyfikat Przynależności Akademickiej: 

druk do pobrania na stronie - www.azs.pl/imprezy/mp-azs. 

 Studenci i absolwenci studiów wyższych biorący udział w przygotowaniach do Uniwersjad i 

Akademickich Mistrzostw Świata. 

 Inni zawodnicy i zespoły zaproszone przez ZG AZS (ekipy zagraniczne). 

 Zawodnicy muszą posiadać własne ubezpieczenie NNW 

                                                                                             Opracował 

                                                                                      Józef Ślusarek 


