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Komunikat organizacyjny nr 3 
Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn 
Gdańsk, 06-08.11.2020 r. 
 
 

I. Organizatorzy 
- KS AZS AWFiS Gdańsk 
- MKS Gdańsk 
- Pomorska Federacja Sportu - współfinansowanie 
- Urząd Miasta Gdańsk - współfinansowanie 
- Polski Związek Gimnastyczny – współfinansowanie 

 

II. Program zawodów - zmiany 
06.11.2020 

• 14:00 – 17:30 próba przyrządów we wszystkich kategoriach wiekowych 

07.11.2020 

• 10:15 – 11:30 – próba przyrządów kat. junior, senior, młodzieżowiec 
• 11:30– 11:45 – Uroczyste otwarcie zawodów 
• 12:00 – 14:00 – start w wieloboju junior senior i młodzieżowiec 
• 14:30 – 15:00 – dekoracje 

08.11.2020 

• 08:45 – 09:55 – próba przyrządów 
• 10:00 – 10:30 – finał ćw. wolnych kat. senior, finał ćw. na koniu z łękami kat. 

młodzieżowiec, finał ćw. na kółkach kat. junior 
• 10:35 – 11:05 – finał ćw. na koniu z łękami kat. senior, finał ćw. na kółkach kat. 

młodzieżowiec, finał skoku przez stół gimnastyczny kat. junior 
• 11:10 – 11:40 – finał ćw. na kółkach kat. senior, finał skoku przez stół 

gimnastyczny kat. młodzieżowiec, finał ćw. na poręczach kat. junior 
• 11:45 – 12:15 – finał skoku przez stół gimnastyczny kat. senior finał ćw. na 

poręczach kat. młodzieżowiec, finał ćw. na drążku kat. junior 
• 12:20 – 12:50 – finał ćw. na poręczach kat. senior, finał ćw. na drążku kat. 

młodzieżowiec, finał ćw. wolnych kat. junior 
• 12:55 – 13:25 – finał ćw. na drążku kat. senior, finał ćw. wolnych kat. 

młodzieżowiec, finał ćw. na koniu z łękami kat. junior. 
• 13:30 – 14:05 – dekoracje finałów (wyróżnienie miejsc 1-3) 
• 14:10 – 14:30 – uroczyste zamknięcie zawodów 
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III. Akredytacja 
06.11.2020 godz. 15:00 – 17:30 (Hala Gim. Leszka Blanika skr. HB) 

 
IV. Odprawa kierowników ekip 

06.11.2020 godz. 18:00 – 18:30 w Sali konferencyjnej – 1 piętro (Hala Gim. Leszka Blanika 
skr. HB) 

 
V. Odprawa sędziowska 

07.11.2020 godz. 10:30 – 11:30 w Sali konferencyjnej – 1 piętro (Hala Gim. Leszka Blanika 
skr. HB) 

 
VI. Kolejność startu 

https://online.itdsport.pl/#/strony/turniej/76  

 
VII. Różne 

- Z racji przejścia powiatu gdańskiego w strefę czerwoną, zawody odbędą się bez udziału 
publiczności. Podczas akredytacji wszyscy dostaną specjalne identyfikatory, bez których 
wejście na obiekt nie będzie możliwe. 

- przypominamy o wypełnieniu formularza COVID-19 przesłanym przez PZG. Dotyczy osób 
pełnoletnich i niepełnoletnich. Formularze będą zbierane w biurze zawodów podczas 
akredytacji. 

-podczas zawodów będzie dostępna relacja live pod adresem 
https://imprezylive.pl/mistrzostwa-polski-w-gimnastyce-sportowej/ 

W związku z tym, że relacja będzie z komentarzem, bardzo prosimy trenerów i kierowników 
ekip do wypełnienia przez zawodników ankiety pod adresem: 
https://forms.gle/Zpmj4W3VMYNBG7rW7 

- podczas zawodów będą obowiązkowe maseczki ochronne dla trenerów i sędziów. 

- Obiady i kolacje dla wszystkich ekip oraz sędziów będą wydawane w Willi Palladium. 
Śniadania każda ekipa oraz sędziowie mają zapewnione w swoim miejscu zakwaterowania. 

Obiady i kolacje będą wydawane o określonej porze ze względu na restrykcje epidemiczne. 

- 06.11.2020: obiad od godz. 13:00 – 14:30 – Willa Palladium; kolacja godz. 19:00 

UWAGA: w przypadku chęci skorzystania z posiłku wcześniej, bardzo prosimy o przesłanie 
takiej informacji do organizatora – do końca dnia 04.11.2020 – azs.gda.gim@gmail.com 

Godziny posiłków 07.11.2020 oraz 08.11.2020 zostaną podane podczas odprawy 
kierowników ekip.  
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Do wiadomości 

NTG Nysa, KG Radlin, AZS AWF Kraków, UKS SP7 Łódź, MKS Gdańsk, KG Radlin, Zawisza Bydgoszcz, MKS 
Kusy Szczecin, AZS AWF Katowice, AZS AWFiS Gdańsk 


