
Warszawa,03.06.2020 

KOMUNIKAT NR I 

    UKS IRINA Warszawa informuje, że jest organizatorem XII Otwartych 

Mistrzostw Mokotowa w gimnastyce artystycznej, które odbędą się w dniach : 

10-11 PAŻDZIERNIKA 2020r. 

Cel i zadania: 

Popularyzacja i rozwój gimnastyki rytmicznej, wymiana doświadczeń trenerów, 

identyfikacja perspektywicznych i utalentowanych gimnastyczek, promocja zdrowego 

stylu życia. 

Miejsce  i harmonogram zawodów: 

Zawody odbędą się w dniach 10-11 października 2020r na Hali sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 85  przy ul. Narbutta 14  w Warszawie 

 

Program i kategorie wiekowe: 

Rok urodzenia Kategoria 

ogólna 

Kategoria A Kategoria B 

2012 i młodsze TA (*) x x 

2011  TA(*) + przybór (**) TA(*) 

2010  2 przybory do 

wyboru 

TA(*) +1 przybór 

2009  3 przybory do 

wyboru 

2 przybory do 

wyboru 

2008  3 przybory do 

wyboru 

2 przybory do 

wyboru 

Juniorki: ( 

2007/2006/2005) 

 4 przybory do 

wyboru 

Przepisy FIG- junior 

2 przybory do 

wyboru 

Seniorki: Przepisy 

FIG 

 4 przybory do 

wyboru 

Przepisy FIG- senior 

x 



(*)-  Z mozliwością wykonania el. R ( rotacjii) bez oceny wartości 

(**)-   R – min. 1  max 3 

10 października 2020 r. (Sobota) 

- przyjazd delegacji 

- 13:00 – odprawa  techniczna i sędziowska 

 -14.00 – Start w kat. wiekowych ogólnej  B  i A 

- Ceremonia wręczenia nagród. 

Uwaga! Hala sportowa w dniu 10/X/2020 będzie dostępna od godz. 12.30 

11 października 2020 r. (Niedziela) 

-11.00 – start w kat. wiekowych  A 

– Ceremonia wręczenia nagród. 

Zakwaterowanie: każda delegacja zamawia hotel osobiście 

Wyżywienie: Możliwość zamówienia cateringu na sobotę i niedzielę -25 PLN/osoba 

Uwaga: Zamówienia na obiady składamy najpóźniej do 3 października  / ilość osób, 

sobota, niedziela /. Po zamówieniu obiadów opłata musi być dokonana zgodnie ze 

zgłoszeniem. 

Skład delegacji sportowej: 

Ilość zawodniczek bez ograniczeń;1 trener , 1 sędzia ( Uwaga ! Brak sędziego -100zł 

)., 

Opłata startowa : 130 PLN 

Zgloszenia: 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli 

osiągnięta zostanie maksymalna liczba zawodników 

Wnioski należy składać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym załączonym do niniejszego 

zaproszenia na następujący adres e-mail: lord1108@hotmail.com 

– ostateczne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09. 2020 r. za pomocą sys-

temu internetowego PZG system.pzg.pl 

Ostateczny termin zgłaszania zawodniczek – do 01.09.2020 

Muzyka: 

 Prosimy o przesłanie muzyki ( w formacie MP3) do 15 września 2020 r . na adres: 

muzyka.uksirina@gmail.com  

 

          DO ZOBACZENIA W WARSZAWIE! 

  Ze sportowym pozdrowieniem                Irina Lortkipanidze 

https://system.pzg.pl/
https://system.pzg.pl/
mailto:muzyka.uksirina@gmail.com


 


