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KOMUNIKAT NR 1

      UKS ”Jantar” Gdynia wraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce artystycznej 
są organizatorami  Ogólnopolskich Otwartych Zawodów Uczniowskich Klubów Sportowych 
w gimnastyce artystycznej  które odbędą się w dn. 22-24.11.2019 w Zespole Sportowych 
Szkół Ogólnokształcących w Gdyni ul. Władysława IV 54 oraz Zawodów grupy B w klasie II 
„Jantar Cup” 22.11.2019. 

I. Ogólnopolskie  Otwarte  Zawody  Uczniowskich  Klubów  Sportowych  w  gimnastyce 
artystycznej

Uczestnictwo: po 2 zawodniczki w każdej z 5 kategorii wiekowych.
Roczniki wg poniższego programu 

kategoria wielobój finały
Kategoria I   2011 i młodsze układ taneczny układ ze skakanką
Kategoria II  2010 układ ze skakanką układ z obręczą
Kategoria III 2009 układ ze skakanką i obręczą układ z piłką
Kategoria IV 2008 i 2007 układ z maczugami i wstążką układ z piłką
Kategoria V  2006,2005, 2004 układ ze skakanką, piłką i maczugami  układ ze wstążką

        
wymagania: wg regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych
punktacja:  indywidualna w wieloboju i w finałach.

Każdy Klub ma prawo zgłosić  max.10 zawodniczek . 
W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch zawodniczek z danego klubu w jednej kategorii , 
tylko dwie zawodniczki najwyżej sklasyfikowane liczą się w wieloboju, pozostałe zostaną 
uznane w komunikacie jako PK.
Również tylko 2 zawodniczki z danego klubu mogą wejść do finałów w danej kategorii . 

Z klubów gdyńskich startować będzie  większa ilość zawodniczek- z zachowaniem zasady że 
w klasyfikacji końcowej liczą się tylko 2  najlepsze z danego klubu, reszta PK.
Opłata startowa dla wszystkich startujących zawodniczek 
Zgodnie  z  regulaminem PZG –   70zł  od zawodniczki  (  płatna na  konto klubu UKS Jantar 
Gdynia do dnia 10.11.2019 )
Nr konta : 65 1440 1026 0000 0000 1387 6061

Sędziny przyjeżdżają na koszt  klubu.
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II. Zawody grupy B w klasie II „Jantar Cup”
wymagania: wg regulaminu PZG – dwa układy z dowolnym przyborem
punktacja:  indywidualna w wieloboju 

Każdy klub ma prawo wystawić maksimum 4 zawodniczki ( w grupie B)  

ZAWODY  GRUPY  B   –  odbędą  się  w  piątek  wieczorem  ,  po  próbach  planszy 
zawodniczek startujących w zawodach UKSów !! 

Klub zgłaszający  zawodniczkę  ma obowiązek  zapewnić   uprawnioną sędzinę  ,  która 
przesędziuje zawody grupy B w piątek wieczorem. 

Opłata startowa dla zawodniczek  gr.B :  70zł od zawodniczki.
( płatna na konto klubu UKS Jantar Gdynia do dnia 10.11.2019 )
Nr konta : 65 1440 1026 0000 0000 1387 6061

Warunkiem  rozegrania  zawodów  grupy  B  jest  skompletowanie  uprawnionej  komisji 
sędziowskiej . Po otrzymaniu zgłoszeń wszystkie kluby które zgłoszą zawodniczki do startu w 
zawodach grupy B otrzymają potwierdzenie czy jesteśmy w stanie przeprowadzić zawody 
grupy B ( zależne jest to od ilości zgłoszeń ). Dlatego prosimy wstrzymać się z opłatą startową 
do otrzymania od nas potwierdzenia . 

Zawodniczki grupy B nie będą miały prób planszy. 

Sędziny przyjeżdżają na koszt  klubu.

        Prosimy o przysyłanie zgłoszeń zawodniczek z podziałem na kategorie oraz podanie 
ilości  osób towarzyszących (  w tym nazwisk sędzin)  do dnia 22 października 2019 na 
adres:

E-mail: hania7778@wp.pl

Zgłoszenia zawodniczek i osób 
towarzyszących

do dnia 22 października 2019 hania7778@wp.pl 

III. Proponowane zakwaterowanie
Rezerwacja w wybranych hotelach na hasło "gimnastyka artystyczna",
co daje gwarancję n/w oferty dla rezerwacji dokonanych do 20.10.2019
 
1. Apartamenty Sleepy3City
Ul. Abrahama 16 i 21- 800 m od hali
 
Apartamenty 1-5 osobowe z aneksem kuchennym.
Apartament 1-3 os 120 zł za dobę
Apartament 4 osobowy 160 zł za dobę
Apartament 5 osobowy 200 zł za dobę
 
Baza noclegowa dla ok. 25 osób
http://www.sleepy3city.com/
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rezerwacje przyjmuje p. Przemysław Wycinka, Tel. 509 333 491
 
2. Apartamenty Gdynia ul 10 Lutego 21  -800 m od hali
 
Apartamenty 3-5 osobowe z aneksem kuchennym.
Apartamenty 1-5 osobowe z aneksem kuchennym.
 
Apartament 1-3 os 120 zł za dobę
Apartament 4 osobowy 160 zł za dobę
Apartament 5 osobowy 200 zł za dobę
 
Baza noclegowa dla ok. 25 osób
http://www.sleepy3city.com/
rezerwacje przyjmuje p. Przemysław Wycinka, Tel. 509 333 491
 
3. Willa Magnolia
ul. Legionów 159 - ok. 3 km od hali
Pokoje 2,3,4 osobowe -cena 70 zł od osoby/dobę ze śniadaniem
Pokój 1 osobowy-130 zł ze śniadaniem
www.gdynia-magnolia.pl
kontakt i rezerwacje : Tel. +48 532 52 24 90
 

Szczegółowe informacje, program minutowy podamy w KOMUNIKACIE nr.2 po otrzymaniu 
zgłoszeń.

Z pozdrowieniami 

Hanna Narloch
Tel. 502 873 088
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