KOMUNIKAT NR II
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w gimnastyce artystycznej 2019
Organizator
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Interdyscyplinarny Klub Sportowy Łomianki
Termin zawodów
28.09.2019 (sobota)
Miejsce zawodów
hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2, w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Odprawa mandatowa
28.09.2019 w godz.9:00-10:00
Odprawa techniczna
28.09.2019 o godz.10:00
Odprawa sędziowska
28.09.2019 o godz.10:00
Wszystkie odprawy odbędą się w hali zawodów
Rozgrzewka oraz próba planszy (bez muzyki) w godz. 8:45-10:15
Minutowy program zawodów:
10:30 prezentacja i start I rzutu w 3 układach
11:40 prezentacja i start II rzutu w 3 układach
12:50 przerwa
13:15 oficjalne otwarcie zawodów
13:25 prezentacja i start III rzutu w 3 układach
14:35 prezentacja i start IV rzutu w 3 układach
15:45 czas na planszy dla zbiorówek (10 minut )
15:55 start zbiorówek – pierwsze wykonanie
16:05 prezentacje finalistek
16:10 start zbiorówek – drugie wykonanie
16:20 finał taneczny
16:30 finał ze skakanką
16:40 finał z obręczą
17:15 ceremonia zakończenia zawodów
Regulamin zawodów oraz sprawy organizacyjne
Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem PZG na rok 2019.
Warunkiem dopuszczenia zawodniczki do startu jest okazanie:
- licencji zawodnika PZG ważnej na rok 2019,
- zaświadczenia o zdolności do startu w zawodach wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów NNW – polisa sport, dyscyplina gimnastyka
artystyczna.

Obsługa biurowo-informatyczna bez transmisji :

Konrad Żurkowski

Kontakt w sprawie organizacji zawodów:
Beata Rybak tel. 502 759 016
e-mail: beata1968@vp.pl
Prosimy o podanie nazwiska sędziny/sędzin z Państwa klubu/stowarzyszenia sportowego
w terminie do 20.09.2018r.
W przypadku konieczności wycofania zawodniczki z udziału w zawodach prosimy
o niezwłoczne przesłanie takiej informacji na e-mail: beata1968@vp.pl
Muzykę do układów w formacie mp.3 z opisem: nazwisko, imię, tan./przybór, klub
należy przesłać do dnia 21 września br. na adres iksawfmuzyka@gmail.com
Prosimy o dostarczenie na odprawę techniczną oświadczenia od Rodziców /Opiekunów prawnych
zawodniczek uczestniczących w zawodach, o zgodzie na udostępnianie ich wizerunku oraz
przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej imprezy sportowej.

Pozdrawiam
Beata Rybak

