






KOMUNIKAT NR 1


INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI 
JUNIOREK 

oraz

PODSUMOWANIE EDYCJI PUCHARU POLSKI JUNIOREK 

TERMIN:              21-24.10.2021r.


MIEJSCE:            WIELICZKA - Solne Miasto Centrum Edukacyjno Rekreacyjne, 


                             ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

ORGANIZATOR:  Polski Związek Gimnastyczny


                             oraz KSGA Legion Warszawa i SS Gracja Wieliczka


REGULAMIN:      Prawo startu w zawodach mają zawodniczki:


• z roczników 2008-2006


• 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


• posiadają wypełnione oświadczenie dot. COVID-19


ZGŁOSZENIA: Każdy klub ma prawo zgłosić nieograniczoną ilość zawodniczek. 

Zgłoszenia odbywają się przez system zgłoszeń online PZG, do dnia 27.09.2021 r.


- Prosimy o przesłanie rozmiarów koszulek dla zawodniczek na adres mailowy:     
mpjuniorek2021@gmail.com do dnia 27.09.2021


mailto:mpjuniorek2021@gmail.com


OPŁATA STARTOWA: 80,- zł / zawodniczka 

Wpłat dokonujemy w terminie do 04.10.2021 r. na konto klubu KSGA Legion Warszawa: 

PKO Bank Polski S.A.   51 1020 1127 0000 1402 0225 9281

- Tytuł przelewu: „IMP i DMP juniorek, nazwa klubu”


PROGRAM ZAWODÓW:  Według regulaminu i wymagań PZG na rok 2021

CZWARTEK 21.10.2021

- przyjazd ekip

- próby planszy

- odprawa techniczna

- odprawa sędziowska

PIĄTEK 22.10.2021

- start w wieloboju (obręcz, piłka)

SOBOTA 23.10.2021

- start w wieloboju (maczugi, wstążka)

NIEDZIELA 24.10.2021

- finały 


NOCLEGI:   kluby dokonują rezerwacji bezpośrednio w hotelach na hasło          
„gimnastyka artystyczna”. Ceny obowiązują do dnia 30.09.2021 r.


Hotel Salin ***  https://hotelsalin.bedsandhotels.com/ 
130 zł /os/ doba + pełne wyżywienie  
rezerwacja przez e-mail recepcja@hotelsalin.pl 

Hotel Górsko *** https://www.hotelgorsko.pl/ 
130 zł /os/ doba + pełne wyżywienie 
rezerwacja przez e-mail  biuro@hotelgorsko.pl 

Hotel Galicja *** http://hotelgalicja.pl/en/home/ 
130 zł /os/ doba + pełne wyżywienie 
195 zł/os/doba + pełne wyżywienie  ( pokój jednoosobowy) 
rezerwacja przez e-mail office@hotelgalicja.pl  

MUZYKI: Prosimy o przesłanie muzyk na adres muzykaturniej@gmail.com do dnia 

04.10.2021 r. - opis: „nazwisko imię ,przybór, klub”


TRANSMISJA:   rell.pl
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Więcej szczegółowych informacji wraz z programem minutowym podamy                           
w KOMUNIKACIE nr.2, po otrzymaniu zgłoszeń.


KONTAKT: 
Samanta Gawor - 512 073 581

Inga Buczyńska - 609 961 818

Aleksandra Woźniak - 607 100 868

Mail: mpjuniorek2021@gmail.com


Ze sportowym pozdrowieniem, 
KSGA Legion Warszawa


oraz SS Gracja Wieliczka
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