MMM w Akrobatyce Sportowej, Skokach na trampolinie, ścieżce i DMT
Strefa C (województwo dolnośląskie i opolskie)

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1
MIEDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W AKROBATYCE SPORTOWEJ, SKOKACH NA TRAMPOLINIE, ŚCIEŻCE I DMT
STREFA C (województwo dolnośląskie i opolskie)
TERMIN

31.10.2020 r. /sobota/
MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Sportowa OSiR ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29, 58-100 Świdnica
ORGANIZATOR
MKS „Polonia” Świdnica, Dolnośląski Związek Sportów Gimnastycznych we Wrocławiu

Rozpoczęcie zawodów godzina 10:00
Weryfikacja zawodników od godziny 09:00
Odprawa techniczna trenerów i sędziów godzina 09:45
WEJŚCIE NA SALĘ I PRÓBA SPRZĘTU OD GODZINY 09:00
Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia dokonujemy za pomocą systemu PZG: https://system.pzg.pl/login
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020 r do godz. 23:59.
Korekty do dnia 28.10.2020. Zmiany w dniu zawodów nie będą uwzględnianie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program i porządek przeprowadzenia zawodów
AKROBATYKA
Zawody rozegrane będą zgodnie z Programem Klasyfikacyjnym PZG dla Klasy III i Młodzik AKROBATYKA (Dziewczęta:
Dwójki, Trójki; Mężczyźni: Dwójki, Dwójki Mieszane, Czwórki)
W kl. III startować mogą zawodnicy i zawodniczki do 13 lat, w klasie młodzik do 11 lat;
Minimalny wiek zawodnika w klasie Młodzików i III wynosi 7 lat.
Konkurencje zespołowe kl. III i Młodzik wykonują ćwiczenia zgodnie z Programem Klasyfikacyjnym PZG na rok 2020.
W zawodach nie mają prawa startu zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym startowali w OOM i MPJ, MPJ
Mł.
Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach (łącznie dla klasy III i Młodzieżowej) – ustala się na podstawie sumy
zdobytych punktów za wykonane ćwiczenia. Będzie prowadzona punktacja wewnętrzna z rozbiciem na klasy startu.
Do punktacji drużynowej klubów naliczane będą punkty, za zajęte przez zawodników miejsca, wg: 1 miejsce -3 pkt, 2
miejsce – 2 punkty, od 3 do 6 miejsca – 1 punkt.
Zawodnicy mają prawo startu na jednych zawodach w więcej niż jednej konkurencji w tej samej klasie, pod
warunkiem, że zezwala na to regulamin szczegółowy danych zawodów.

TRAMPOLINA, ŚCIEŻKA I DMT
1. Zawody rozegrane będą zgodnie z Programem Klasyfikacyjnym PZG dla Klasy Pierwszy krok (tylko trampolina) i
Młodzik (Dziewczęta: Skoki na ścieżce, Skoki na trampolinie [indywidualne i synchrony], Skoki na DMT; Chłopcy:
Skoki na ścieżce, Skoki na trampolinie [indywidualne i synchrony], Skoki na DMT)
2. Minimalny wiek zawodnika we wszystkich rozgrywanych konkurencjach to 7 lat (Pierwszy krok - zawodniczki i
zawodnicy w wieku 7-8 lat, Klasa młodzik – zawodniczki i zawodnicy w wieku 7-10 lat)
3. Zawodnicy startujący w klasie młodzieżowej w konkurencjach indywidualnych i skokach synchronicznych (skoki na
trampolinie) otrzymują 3 punkty premii za każdy wykonany układ.
4. Skoki na ścieżce klasy młodzieżowej wykonują dwa układy.
5. W zawodach nie mają prawa startu zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym startowali w OOM, MPJ Mł.
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6. Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach (łącznie dla klasy pierwszy krok i młodzieżowej) – ustala się na
podstawie sumy zdobytych punktów za wykonane ćwiczenia. . Będzie prowadzona punktacja wewnętrzna z
rozbiciem na klasy startu.
7. Do punktacji drużynowej klubów naliczane będą punkty, za zajęte przez zawodników miejsca:
a) TRA IND kl. młodzieżowa (7-10 lat): 1 miejsce -3 pkt, 2 miejsce – 2 punkty, od 3 do 10 miejsca – 1 punkt.
b) TRA SYN kl. młodzieżowa (7-10 lat): 1 miejsce -3 pkt, 2 miejsce – 2 punkty, od 3 do 10 miejsca – 1 punkt.
c) SKOKI kl. młodzieżowa (7-10 lat): 1 miejsce -3 pkt, 2 miejsce – 2 punkty, od 3 do 8 miejsca – 1 punkt.
8. Zawodnicy mają prawo startu na jednych zawodach w więcej niż jednej konkurencji w tej samej klasie, pod
warunkiem, że zezwala na to regulamin szczegółowy danych zawodów.
9. Zawody w skokach na ścieżce zostaną rozegrane na ścieżce „pneumatycznej” AIRTRAK 15m.
Warunki uczestnictwa
Ponadto obowiązuje:
- terminowe zgłoszenie do zawodów
- licencja klubowa PZG (w przypadku jej braku, punkty będą naliczane tylko dla gminy)
- zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję wydaną przez PZG
- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestników
- posiadanie aktualnych badań lekarskich
- aktualna polisa ubezpieczeniowa
!!! ZAWODNICY NIESPEŁNIAJĄCY POWYŻSZYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO STARTU !!!
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Informacje dodatkowe
Opisy układów oraz pliki muzyczne dla klasy III - adres oraz termin nadsyłania zostanie podany w późniejszym
terminie.
Dyplom dla każdego zawodnika.
Medale za zajęte miejsca w poszczególnych konkurencjach i klasach.
W punktacji drużynowej klubów puchary 1-3 miejsce oraz dyplomy dla każdego klubu.
Organizator zapewnia pomoc medyczną na miejscu w dniu zawodów.
Obowiązuje przedłożenie deklaracji COVID-19 (druk dostępny w późniejszym terminie)
Zawody zostaną rozegrane bez publiczności.
Podczas zawodów obowiązuje przestrzeganie wytycznych sanitarnych.

PODCZAS ZAWODÓW BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ DO ZAKUPU PAMIĄTKOWEJ CEGIEŁKI W WYSOKOŚCI 20 ZŁ.
ZACHĘCAMY STARTUJĄCYCH DO ZAKUPU PAMIĄTKI

