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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
KOMUNIKAT NR 2
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
PROGRAM ZAWODÓW:
 Według regulaminu i wymagań PZG na rok 2018
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CZWARTEK

3.05.2018

- przyjazd ekip,
- próby planszy:
12:20 – 13:00 MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ (2)
KS ENEA ENERGETYK POZNAŃ (4)
13:00 – 13:45 UKS KOPERNIK WROCŁAW (5)
DOŚ AZS WROCŁAW (2)
13:45 – 14:15 UKS BŁĘKITNA SZCZECIN (5)
14:15 – 14:45 MKS HERMES GRYFINO (1)
MKS KUSY SZCZECIN (4)
14:45 – 15:30 IKS AWF WARSZAWA (7)
15:30 – 15:55 KSGA LEGION WARSZAWA (3)
UKS PM SYRENA WARSZAWA (1)
15:55 – 16:15 UKS IRINA WARSZAWA (1)
UKS DIAMENT BOBROWNIKI (1)
UKS RG MIKOŁÓW (1)
16:15 – 16:40 UKS JANTAR GDYNIA (4)
16:40 – 17:00 SGA GDYNIA (3)
17:00 – 17:40 PTG SOKÓŁ KRAKÓW (6)
17:40 – 18:05 UKS SGAiS OLIMPIA KRAKÓW (4)
18:05 – 18:30 KSGA KARAKÓW (3)
SS GRACJA WIELICZKA (1)
- odprawa mandatowa w trakcie prób planszy (pomiar przyborów)
- odprawa techniczna godzina 18:30
- odprawa sędziowska godzina 20:00
PIĄTEK

4.05.2018

- start zawodniczek w dwóch układach (obręcz, piłka)
10:30 – 11:45 I rzut
12:00 – 13:15 II rzut
Przerwa obiadowa
14:00 oficjalne otwarcie zawodów
14:30 – 15:45 III rzut
16:00 – 17:10 IV rzut
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SOBOTA

5.05.2018

- start zawodniczek w dwóch układach (maczugi, wstążka)
10:30 – 11:45 III rzut
12:00 – 13:15 IV rzut
Przerwa obiadowa
14:15 – 15:30 I rzut
15:45 – 17:00 II rzut
17:15 – 17:45 nagrodzenie wieloboju

NIEDZIELA

6.05.2018

10:00 – 10:25 Finał układu z obręczą
10:35 – 11:00 Finał układu z piłką
11:10 – 11:35 Finał układu z maczugami
11:45 – 12:10 Finał układu ze wstążką
12:15 – 12:45 oficjalne zamknięcie zawodów

STARTOWE:
 Zgodnie z regulaminem PZG – 70 zł
 Startowe płatne podczas odprawy mandatowej na hali zawodów. Proszę o podanie danych
do faktury za startowe na adres mailowy mistrzostwapolskijuniorek@gmail.com
WYŻYWIENIE:
Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia (obiad, kolacja) na hali zawodów w dniach
3-6.05.2018 po wcześniejszym złożeniu zamówienia na adres:
mistrzostwapolskijuniorek@gmail.com
- obiad porcja dziecięca 18 zł, porcja dorosła 20 zł
- kolacja porcja dziecięca 14 zł, porcja dorosła 16 zł
Proszę również podać dane do faktury za posiłki. Przypominam, że zawody odbywają się
w czasie weekendu majowego i może być problem ze składaniem zamówień w czasie zawodów.
Zamówienia na posiłki proszę składać do dnia 22.04.2018

[Wpisz tytuł dokumentu]

MUZYKA:
Do dnia 22.04.2018 bardzo proszę o przesłanie muzyki w formacie mp3 (nazwisko,
imię, przybór, klub) na adres: mistrzostwapolskijuniorek@gmail.com
TRANSMISJA:
- w trakcie zawodów będzie relacja na żywo za pośrednictwem strony www.rell.pl
- w czasie trwania zawodów będą obecni fotografowie z firmy „Dobre Ujęcie”. Proszę
ewentualne zamówienie zdjęć kierować bezpośrednio na adres: video@dobreujecie.pl
DOJAZ Z DWORCA PKP:
Po opuszczeniu pociągu proszę kierować się na Dworzec Zachodni (za peronem 6)
od ul. Głogowskiej w Poznaniu. Jest to najkrótsza droga na halę widowiskowo-sportową „Arena”.

W razie pytań proszę o kontakt :
Karolina Komarnicka
e-mail: mistrzostwapolskijuniorek@gmail.com
telefon: 605 054 405

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Robert Rakowski

