
 

Warszawa dnia 17.02.2020 r. 

                                                                K o m u n i k a t   

                          Warszawsko- Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych 

10. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ 

o PUCHAR „WARSA I SAWY” 

WARSZAWA 20-22 marca 2020 r. 

                                              

Turniej ma status zawodów FIG, w kategorii senior – ID 16390 

W kategoriach: 11-16 lat; 12-18 lat; 13-19 lat turniej ma status turnieju Open. 

                                                  INFORMACJE I ZASADY   
                                     

1. Komitet Organizacyjny : 
Jan Wieteska, Prezes WMZSG.    
e-mail: biuro@gim-akro.waw.pl 

Dyrektor sportowy zawodów:  
Andrzej Kuteraś  tel. +(48) 602 808 727 
e-mail: dkstargowek@o2.pl 

Ewa Kaczorowska tel. +(48) 666 110 412 
e-mail: jacekkaczorowski-1956@o2.pl 

2. Miejsce zawodów:  
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji , Hala „Arena”  
ulica Pileckiego 122, Warszawa. 
Tel. +(48) 22 334 62 12 
www.ucsir.pl 

3. Plansza: 
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Janssen Fritsen „Apollo Antwerp2013” nr 1790750, niebieska. 

4. Kategorie wiekowe, konkurencje: 
11-16 lat,    12-18 lat,     13-19 lat         (open)     
senior 15+ (licencja FIG). 
Dwójki kobiet,  dwójki mężczyzn,  dwójki mieszane,  trójki kobiet,  
czwórki mężczyzn. 

5. Zasady startu: 
Wszystkie zespoły startują w kwalifikacjach, wykonując dwa układy   
( statyka           i dynamika).  Najlepszych 6 zespołów z kwalifikacji  
wchodzi do finału. Jeśli w kwalifikacjach startuje więcej niż 12 
zespołów , do finału wchodzi  8 najlepszych zespołów. 
W finale,  o miejscu decyduje łączna nota trzech układów ( statyka i 
dynamika z rundy kwalifikacyjnej i nota układu kombinowanego z finału). 

Będzie prowadzona klasyfikacja FIG (tylko w kategorii senior z licencją 
FIG) oraz klasyfikacja open  w pozostałych trzech kategoriach wiekowych 
dla wszystkich startujących zespołów (niezależnie czy zespół ma licencję 
FIG czy jej nie ma). 

6. Komisja sędziowska: 
Wszyscy sędziowie muszą mieć aktualną licencję FIG (brevet) dotyczy 
kat. Senior. 

7. Zgłoszenia: 
             Do  15.02.2020 r. otrzymaliśmy następujące zgłoszenia z zagranicy: 
Belgia;   Białoruś; Białoruś -Mohylew; Bułgaria; Izrael; Mołdawia; Niemcy; Rosja: 
Kaliningrad, St. Petersburg, V. Novgorod; Ukraina. 

Oraz zgłoszenia krajowe: Chorzów DOSiR Sokolnia; Kraków PTG Sokół; Łańcut 
Akrobata; Ropczyce Akrobata; Ruda Śląska Halemba; Rzeszów KAS;  Rzeszów KS 
Piramida; Rzeszów ZKS Stal; Świdnica Polonia; Zielona Góra Akrobata; Zielona 
Góra AS; Żary Piramida;  

 Warszawa: DKS Targówek; MAKS Ursynów; UKS Targówek; UTS Akro-bad; MKS 
Pruszków. 

Łącznie na dzień 15 lutego zostało zgłoszonych 99 zespołów z 244 
zawodnikami. 

Zmiany ilościowe można dokonać do dn. 28 lutego br. 

Program sportowy zawodów zostanie podany w następnym Komunikacie. 

8. Opłaty: 
- opłata startowa - 70 zł / każdy startujący, 
- opłata za zakwaterowanie (hotel , 3 posiłki)  : 



  w Hotelu „Aramis” - 130 zł /za dobę, dla jednej osoby. 
  w Hotel „Atos”        - 155 zł /za dobę, dla jednej osoby. 
  w Hotelu ,,Portos” - 175 zł/za dobę , dla jednej osoby. 
Adres Hoteli 
02-758 Warszawa 
ul. Mangalia 1 

              
9. Nazwa, adres Banku i numer konta Organizatora : 

Bank Handlowy w Warszawie, ul. Senatorska16, 00-923 Warszawa 
Nazwa adresata: Warszawsko- Mazowiecki Związek Sportów 
Gimnastycznych        ul. Żołny 56A, 02-815 Warszawa                                                                                     
numer konta: 68 1030 0019 0109 8530 0042 8318 

10.Bankiet: 
Udział w bankiecie bezpłatny dla oficjeli, sędziów i trenerów w dniu 
21.03.2020 r. 
Zabawa dyskotekowa dla zawodników ( do rozważenia) w dniu 
21.03.2020 r. 

11.Ubezpieczenie: 
Uczestnicy zawodów powinni mieć konieczne, ważne ubezpieczenie od 
wszelkich przypadków związanych ze startem i pobytem. 

12. Opieka medyczna: 
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas treningów i zawodów.  

13.Transport: 
Organizator zapewnia przejazdy na trasie hotel - hala sportowa - hotel wg 
przygotowanego i przekazanego na odprawie technicznej  rozkładu jazdy.                 
W przypadku przejazdów w innych godzinach, organizator wskaże 
możliwości korzystania z transportu miejskiego  (np. dojazdy do centrum 
itp.). 

14. Akredytacja: 
Akredytacja ekip odbędzie w Hali „Arena” w dniu 19 marca 2020 r.  w 
godzinach 12.00 – 18.00 . 

15.Muzyka: 
Muzykę należy przesłać na nośnikach MP3 do dnia 10 marca 2020 roku na 
adres:  
Wojciech Zabierowski  e –mail:zabierwoj2@gmail.com 
Tel. +(48) 502 255 585 

16.Opisy układów: 
Należy przesłać na nośnikach e-mailem do dnia 10 marca 2020 roku na 
adres:  
Ewa Kaczorowska  e -mail:jacekkaczorowski-1956@o2.pl 
Tel. +(48) 666 110 412 
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17.Media: 
Kierownik ds. mediów : Krzysztof Stanisławiak tel. +(48) 602 617 828 
e-mail:akapitsk@wp.pl 
media społecznościowe: www.facebook.gim-akro.waw.pl 

18.Nagrody: 
- złote, srebrne, brązowe medale, 
- puchary dla zwycięzców, 
- dyplomy okolicznościowe dla wszystkich zawodników, 
- specjalne nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów, 
- nagrody pieniężne dla złotych medalistów: 
   w kategorii senior w wysokości 100 E dla zawodnika,  
 w kategorii junior w wysokości 80 E dla zawodnika 
(przy spełnieniu warunku sklasyfikowania co najmniej trzech zespołów). 
                                                                 

10. Puchar „Warsa i Sawy” będzie ważnym wydarzeniem sportowym w 
Warszawie.  To Turniej jubileuszowy!  Chcemy to podkreślić różnymi 
elementami organizacyjnymi. Turniej zakończy „Akro Show”, do którego 
zapraszamy zespoły (grupy zespołów) ze specjalnie przygotowanym 
pokazem. 

Zgłoszenie specjalnego pokazu   należy dokonać na adres e mail Andrzeja 
Kuterasia: dkstargowek@o2.pl  

                                                      

                Komitet Organizacyjny Zawodów.                           

    

  

mailto:akapitsk@wp.pl
http://www.facebook.gim-akro.waw.pl
mailto:dkstargowek@o2.pl



