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„WIELKI WARSZAWSKI TOUR GIMNASTYCZNY” 

„THE GREAT WARSAW GYMNASTIC TOUR” 

Tour to cykl trzech turniejów w różnych sportach gimnastycznych, 
organizowany przez Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów 
Gimnastycznych w roku 2019 na terenie Warszawy. 

1. 9. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W AKROBATYCE 
SPORTOWEJ O PUCHAR „WARSA I SAWY”. /Wielki 
Warszawski Tour Gimnastyczny/ 

#  

Termin: 17-19 maja 2019 r. 

Miejsce zawodów:  Hala „Arena” w Dzielnicy Warszawa Ursynów. 

Kategorie: Zawody będą rozgrywane w 4-ch kategoriach 
wiekowych. (11-16 ;12-18; 13-19 - junior; 15+ - senior) 

Widownia: 1200 miejsc. 

Zawody zostały zgłoszone do FIG. (ID 16065): INTERNATIONAL 
COMPETITION in ACROBATIC GYMNASTICS „WARS & SAWA” 
CUP. 



2. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ „PRZYJACIÓŁ WARSZAWY”                         
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ  /Wielki Warszawski Tour 
Gimnastyczny/ 

#  

Termin: 18-20 października 2019 r. 

Miejsce zawodów: Hala „Koło” w Dzielnicy Warszawa - Wola. 

Kategorie: Zawody będą rozgrywane w 3-ch kategoriach 
wiekowych. (senior, junior, kategoria młodzież.). 

Widownia: 800 miejsc. 

Zawody zostają zgłoszone do FIG w kategoriach: senior i junior. 
INTERNATIONAL TOURNAMENT „FRIENDS of WARSAW” in 
RHYTHMIC GYMNASTICS. 



3. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W SKOKACH NA TRAMPOLINIE                    
I SKOKACH NA ŚCIEŻCE „PERŁY MAZOWSZA”  /Wielki 
Warszawski Tour Gimnastyczny/ 

#  

Termin: 9-10 listopada 2019 r. 

Miejsce zawodów:  Hala sportowa Centrum Sportu „Wilanów” 

Widownia : 700 miejsc. 

Kategorie: Zawody będą rozgrywane w 3-ch kategoriach 
wiekowych. (senior, junior, młodzik) 

Zawody w trampolinie w kategoriach: senior, junior,  zostają 
zgłoszone do FIG: INTERNATIONAL TOURNAMENT in 
TRAMPOLINE and TUMBLING „PEARLS of MAZOVIA”  



„Wielki Warszawski Tour Gimnastyczny” to pierwsza w Polsce 
propozycja połączenia trzech dyscyplin gimnastycznych w jeden 
cykl: 

-Wszystkie trzy turnieje stanowią okazję do zmierzenia się polskiej   
czołówki gimnastycznej z czołówką europejską. 

-Zaproszenia do udziału w turniejach zostały lub zostaną wysłane 
do liczących się Federacji europejskich. 

- Polski Związek Gimnastyczny, wprowadzając te turnieje do 
swojego kalendarza zalecił udział w nich  kadrze narodowej oraz 
czołowym polskim klubom. 

- Terminy poszczególnych zawodów zostały uzgodnione z PZG tak, 
aby stanowiły  istotny etap przygotowania polskich zawodników do 
ważnych startów rangi mistrzowskiej. 

- Zawody otrzymały patronat Prezydenta Warszawy, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego oraz Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego   z nawiązaniem do jego 100-lecia istnienia. 

- Dla podniesienia rangi zawodów tworzymy Komitet Honorowy 
całego cyklu, z udziałem sportowców, medalistów olimpijskich, 
przedstawicieli władz samorządowych i sportowych, autorytetów ze 
środowiska kultury, medycyny, itp.) 

- Każdy turniej ma swój plakat, zaproszenie i biuletyn. 

- Przy każdym turnieju przewidujemy elementy towarzyszące,                
w zależności od możliwości hal sportowych (np. wystawy, 
prezentacje innych dyscyplin, rozrywki dla dzieci, „pierwszy krok 
gimnastyczny”) 

- Wstęp na zawody jest wolny. 

Jan Wieteska, 

Prezes WMZSG 


