
Gdynia, 24.08.2021
                

KOMUNIKAT NR 1

      UKS  ”Jantar”  Gdynia  wraz  ze  Zespołem  Sportowych  Szkół  Ogólnokształcących  w  Gdyni  są
organizatorami   Ogólnopolskich  Otwartych  Zawodów  Uczniowskich  Klubów  Sportowych  w
gimnastyce artystycznej które za zgodą Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego odbędą się w dn.
1-3.10.2021 w  Zespole  Sportowych  Szkół  Ogólnokształcących  w  Gdyni  ul.  Władysława  IV  54  oraz
Zawodów grupy B w klasie II i III „Jantar Cup” -1-2.10.2021. 
Zmiana terminu zawodów została dokonana ze względu na odbywający się w pierwotnym terminie
17.10.2021 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZG w Warszawie. 

I. Ogólnopolskie Otwarte Zawody Uczniowskich Klubów Sportowych w gimnastyce artystycznej
 WYMAGANIA  

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

kategoria wielobój finały
Kategoria I   2013-14 układ taneczny układ ze skakanką
Kategoria II  2012 układ ze skakanką układ z obręczą
Kategoria III 2011 układ z obręczą i piłką układ z maczugami
Kategoria IV 2009 i 2010 układ z maczugami i wstążką układ z piłką
Kategoria V  2008,2007, 2006 układ z piłką , maczugami , wstążką układ z obręczą

        
wymagania: wg regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 
Zawody odbędą się zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w danym momencie .
 Szczegółowe informacje oraz  druk oświadczeń zostanie przesłany wraz z 2 Komunikatem.  
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.

 ZGŁOSZENIA-   termin do 10.09.2021 na adres    hania7778@wp.pl     
 OPŁATA STARTOWA --   80zł od zawodniczki ( płatna na konto klubu UKS Jantar Gdynia do dnia

23.09.2021 )     Nr konta : 65 1440 1026 0000 0000 1387 6061
 SĘDZINY-   przyjeżdżają na koszt  klubu. 

Prosimy o zgłoszenie NAZWISKA SĘDZINY wraz ze zgłoszeniem zawodniczek . 
 MUZYKI-   Prosimy o przesłanie muzyk   na adres rgmusic@wp.pl  do dnia 23 września 2021  wg

opisu  np KOWALSKA JULIA  ,OBRĘCZ ,  JANTAR GDYNIA
W razie kłopotów technicznych zawodniczka musi posiadać  płytę  CD ze swoim podkładem 
muzycznym oraz nośnik USB. 
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II. Zawody grupy B w klasie II „II Jantar Cup”
wymagania: wg regulaminu PZG – dwa układy z dowolnym przyborem
punktacja:  indywidualna w wieloboju 

Każdy klub ma prawo wystawić maksimum 3 zawodniczki ( w grupie B)  

ZAWODY GRUPY B  – odbędą się w piątek wieczorem lub sobotę rano w zależności od ilości
zawodniczek zgłoszonych do  zawodów UKSów !! 

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

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. 

III. ZAKWATEROWANIE  - organizowane przez kluby we własnym zakresie
1. Apartamenty Sleepy3City
Ul. Abrahama 16 i 21- 800 m od hali 
Baza noclegowa dla ok. 25 osób
http://www.sleepy3city.com/
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.
 Baza noclegowa dla ok. 25 osób
http://www.sleepy3city.com/
rezerwacje przyjmuje p. Przemysław Wycinka, Tel. 509 333 491
 
3. pokoje gościnne ANKER
www.pokojegoscinne.ankergdynia.pl
 Al. Piłsudskiego 50, 81-382 Gdynia-  550m od hali 
Rezerwacje tel. 609-105-170 , ankergdynia@gmail.com 

4.Willa Magnolia
ul. Legionów 159 - ok. 3 km od hali
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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