
                                                                          

 

                                                                         KOMUNIKAT NR 2                                                                    

(uzupełnienie KOMINIKATU NR1) 

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK                                  

W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ 

 

TERMIN: 28-31.10.2020r.  

MIEJSCE: Hala Sportowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Warszawa Bielany, ul. Lindego 20  

ORGANIZATOR: Polski Związek Gimnastyczny 

 

PANEL SĘDZIOWSKI: 

POWOŁANIA Z PZG 

 

REGULAMIN:  

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki, które:  

• urodziły się w roku 2005 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 NNW  

Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek.  

 

PROGRAM ZAWODÓW:  

• Według regulaminu i wymagań PZG na rok 2020 

                                                                                                                                                                                                    

ŚRODA 28.10.2020 - przyjazd ekip - próby planszy - odprawa techniczna - odprawa sędziowska  



CZWARTEK 29.10.2020 - start zawodniczek w dwóch układach (skakanka, piłka)  

PIĄTEK 30.10.2020 - start zawodniczek w dwóch układach (maczugi, wstążka)  

SOBOTA 31.10.2020 - finały poszczególnych przyborów  

                                                                                                                                                                               

ZGŁOSZENIA i STARTOWE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane w terminie do dnia 16.10.2020r.                                                     

Krótki okres na zgłoszenie elektroniczne spowodowany utrudnieniami przy organizacji zawodów ze 

względu na ich termin. 

Wszystkie zgłoszenia na zawody odbywają się poprzez system zgłoszeń online.                                      

Wycofanie zawodnika, zmiana nazwiska lub inne zmiany muszą być dokonywane poprzez powyższy 

system.                                                                                                                                                                            

Wszystkie zmiany muszą być też zgłoszone Organizatorowi zawodów drogą mailową.                            

Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane w określonym w komunikacie terminie.                                                                                      

- startowe –80 zł.                                                                                                                                                              

Startowe opłacane jest przelewem na konto PZG                                                                                                             
Nr konta bankowego (PEKAO SA): 

PL 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051                                                                                                                                
w terminie nie później niż na 7 dni przed zawodami.                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             

WYŻYWIENIE: 

• Trenerki, zawodniczki, osoby towarzyszące - we własnym zakresie 

• Sędziny – organizator zapewnia obiady we czwartek i w piątek  

NOCLEG: 

• Trenerki, zawodniczki, osoby towarzyszące - we własnym zakresie, poniżej zaproponowany hotel 

• Sędziny - organizator zapewnia nocleg w hotelu Holiday Park Hotel 

Proponowany hotel: w pobliżu CRS  

 
Holiday Park Hotel*** 
ul. Heroldów 1b 

01-991 Warszawa 

22 865 27 70 

511 49 49 49 
http://www.hphotel.pl/ 
 
Piotr Modliński 
22 865 27 81 

Dział sprzedaży i marketingu 

marketing@hphotel.pl 
 

110zł od osoby za dobę ze śniadaniem – rezerwacja w tej cenie do 21.10.2020 
 

 

 

http://www.hphotel.pl/
javascript:void(0);


Muzyki do układów zawodniczek 

Proszę o przesłanie do 23.10.2020 na adres e-mail: 

iksawfmuzyka@gmail.com     w formacie mp3 

 

transmisja on-line    REEL.PL  Konrad Żurkowski 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                     

                                                                        PROGRAM ZAWODÓW 

Środa 28.10.2020  

Odprawa mandatowa 15.00-20.00 w CRS Warszawa Bielany                                                                             

akredytacja - zawodniczki, trenerki, sędziny, osoby towarzyszące biorące udział w imprezie sportowej 

Zawodniczki dokumenty: zgodnie z regulaminami PZG na 2020r. oraz oświadczenia związane                            

z obowiązującym stanem pandemii podpisane przez rodziców/opiekunów zawodniczek. 

Trenerki: zgodnie z regulaminami PZG na 2020r. oraz podpisane oświadczenia związane                                    

z obowiązującym stanem pandemii 

Sędzi: zgodnie z regulaminami PZG na 2020r. oraz podpisane oświadczenia związane                                          

z obowiązującym stanem pandemii 

Odprawa techniczna 21.00                                                                                                                                      

także losowanie imienne do listy startowej zawodniczek  

Holiday Park Hotel*** 
ul. Heroldów 1b 

01-991 Warszawa 

 
Odprawa sędziowska 21.30 
 
Holiday Park Hotel*** 
ul. Heroldów 1b 

01-991 Warszawa 
 
 
PRÓBY PLANSZY 15.00-21.00 

                                                                                                                                                                                                       

W związku z liczbą zawodniczek zgłoszonych do startu w zawodach oraz ograniczonym czasem na 

przeprowadzenie prób planszy (max. 6 godzin):                                                                                                                                 

- na zawodniczkę będzie przypadało 4 minuty – próba planszy dla klubu liczba zgłoszonych 

zawodniczek razy 4 minuty. 

Proszę o informacje w jakich godzinach został zaplanowany przyjazd do Warszawy (do piątku 

23.10.2020). Po uzyskaniu lub nie tych informacji zostanie minutowo rozpisana dla klubów próba 

planszy. 

mailto:iksawfmuzyka@gmail.com


STARTY ZAWODNICZEK 

Ze względu na liczbę zawodniczek oraz wytyczne przy organizacji zawodów sportowych  

Każda zawodniczka będzie miała maksymalnie jedną godzinę i piętnaście minut na przygotowanie się 

do startu w dniu zawodów (w tym 15 minut na planszy startowej).                                                                                                             

Sektor hali wyznaczonej na rozgrzewkę dla zawodniczek 400m2, bez drabinek / 20 zawodniczek ( 10 

startujących plus 10 przygotowujących się do startu), przy zachowaniu wymaganych zasad 

bezpieczeństwa. 

                                                                                                                                                                                        

Czwartek 29.10.2020 

Oficjalne rozpoczęcie zawodów 9.30 

Start zawodniczek w dwóch układach 10.00-19.30, w rzutach po 10 zawodniczek 

                                                                                                                                                                                           

Piątek 30.10.2020 

Start zawodniczek w dwóch układach 10.00-19.30, w rzutach po 10 zawodniczek 

                                                                                                                                                                                            

Sobota 31.10.2020 

Strat zawodniczek w finałach IMPJ 10.00-12.00 

 

Nagradzanie zawodniczek 

Oficjalne zakończenie zawodów IMPJ oraz DMPJ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

UWAGA:                                                                                                                                                                             

W związku z trwającą epidemią covid-19 oraz obowiązującym stanem czerwonej strefy obejmującej 

Warszawę, organizator zastrzega sobie prawo w każdej chwili , do unieważnienia terminu zawodów, 

odstąpienia od ich organizacji i przeprowadzenia. 

 

OSOBA DO KONTAKTU:                                                                                                                                                       

Beata Rybak  502 759 016 

beata1968@vp.pl 

 

mailto:beata1968@vp.pl

