
 

Klub Sportowy „Legia”                           Warszawa  08.06.2016 r.  

ul. S. Sempołowskiej 4 

00-574 Warszawa 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

Mistrzostwa Warszawy w klasie III i II (do pkt. WOM) 

w gimnastyce sportowej mężczyzn  

- wielobój i kwalifikacje do finałów 

Organizator główny: 

Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny oraz KS „Legia” sekcja gimnastyczna  

w Warszawie. 

Kontakt: Piotr Kulbicki, tel. 607 370 338, email: piotr.kulbicki@ibe.pl 

 

Termin zawodów:  18.06.2016 r. 

 

Miejsce zawodów:  

Hala sportowa JW 2420 (sektor II - sekcja gimnastyczna KS „Legia” Warszawa),  

ul. 29 Listopada 1 w Warszawie. 

 

Program zawodów:  

według regulaminu Warszawko-Mazowieckiego Związku Gimnastycznego oraz zgodnie  

z regulaminem i programem Polskiego Związku Gimnastycznego na rok 2016. Zawody 

rozegrane zostaną w wieloboju gimnastycznym (18.06.2016 r.) oraz finałach na 

poszczególnych przyrządach (22.10.2016 r.). 

W Mistrzostwach Warszawy - zawodnik może startować maksymalnie w dwóch finałach,  
w których w wieloboju uzyskał najwyższe oceny końcowe na poszczególnych przyrządach. 
Punktacja - dwie najwyżej punktowane konkurencje: wielobój + przyrząd lub dwa przyrządy. 
 

Warunki uczestnictwa: 

 kluby posiadające aktualną licencję PZG dla GSM 

 aktualna licencja PZG zawodnika 

 aktualne badania lekarskie zawodnika oraz ubezpieczenie 

 wiek odpowiedni do klasy startu zawodnika. 

 

Zgłoszenia ilościowe (imienne z podaniem roczników urodzenia uczestników): 

należy przesyłać pod adresem: piotr.kulbicki@ibe.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2016 r. 
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Sędziowie: 

kluby proszone są o przywiezienie 1-2 sędziów lub sędziowie zostaną powołani przez KS 

„Legia” (sędziowie okręgowi lub związkowi PZG). 

 

Ramowy program zawodów: 

 

Sobota (18.06.2016) –  wielobój w klasie III i II: 

 

1. Rozgrzewka ogólna przed zawodami – godz. 08:00 – 09:30 

2. Odprawa sędziowska – godz. 09:00 

3. Otwarcie zawodów – 09:30 

4. Zawody w wieloboju – godz. 09:40 – 12:40 

5. Ogłoszenie wyników, dekoracja, zakończenie  –  godz. 13:00 – 13:30 

 

 

 

W dniu przyjazdu (podczas akredytacji): 

 dostarczenie licencji PZG z ważnymi badanami lekarskimi 

 dostarczenie licencji trenerskich oraz sędziowskich 

 

 

Zawody współfinansowane są ze środków m.st. Warszawa 
 

 

                                                         Ze Sportowym Pozdrowieniem  

                      KS „Legia” Warszawa 

 

 

 

 


