
Warszawa, dn. 22.11.2020 

 
 

 
KOMUNIKAT 

 
Warszawsko Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych (WMZSG), Szkolny Związek Sportowy Warszawy i 
Mazowsza są formalnymi organizatorami Finałów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM). Zgodnie z decyzją 
zarządu  WMZSG, finały WOM zostaną przeprowadzone przez klub RG LEGIA Warszawa. Poniżej znajdują się 
informacje o tych zawodach. 
 
 

Klub odpowiedzialny za przeprowadzenia zawodów: RG Legia Warszawa    

 

DATA ZAWODÓW:  04 grudnia 2020 (piątek) 

MIEJSCE:  hala sportowa  OSiR Bemowo 
ul. Obronców Tobruku 40, Warszawa 
01-494 Warszawa 

 
RYWALIZACJA: Indywidualna w 13 konkurencjach, tzn. w każdej grupie wiekowej w układach 

odpowiednich dla danej klasy gimnastycznej tj. młodzieżowa (TA, skakanka), III (TA, 
skakanka, obręcz), II (obręcz, piłka, maczugi), I (skakanka, piłka, obręcz, maczugi) 

 
UCZESTNICY: Gimnastyczki, które zajęły miejsca 1-8 w Mistrzostwach Warszawy (MW) w danym 

układzie w swojej kategorii wiekowej, z zastrzeżeniem, że jedna gimnastyczka może 
wystąpić tylko w dwóch układach, a w przypadku zdobycia miejsca 1-8 w więcej niż 
dwóch konkurencjach, gimnastyczka kwalifikuje się do finału w tych konkurencjach, w 
których zajęła wyższe miejsce. W przypadku zdobycia trzech lub czterech identycznych 
miejsc w MW kwalifikacja do finału odbywa się w układach z najwyższą liczbą punktów.  
W każdej konkurencji wystąpi (jako rezerwowa) gimnastyczka, która zajęła 9 miejsce 
w MW w danym przyborze ustalone zgodnie z powyższym opisem. 
Każda z zawodniczek musi posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NNW 
oraz dostarczyć podpisane oświadczenie (załączone na koniec niniejszego 
dokumentu). 

 
NAGRADZANIE: Gimnastyczki, które zdobędą miejsca 1-3 w każdej konkurencji otrzymają puchary i 

medale. Wszystkie gimnastyczki otrzymają drobne upominki oraz dyplomy. 
           
TERMIN ZGŁOSZENIA:  Do 30.11.2020 r. na adres e-mail: cup@rglegia.pl   prosimy przesłać potwierdzenie 

uczestnictwa w finałach WOM oraz zgłoszenie trenerów, którzy będą przebywać na 
hali sportowej i sędziego z danej drużyny (sędziowie z aktualną licencją PZG lub FIG) 

https://goo.gl/maps/dn3rRTv45KCoSSr46
mailto:cup@rglegia.pl


WYMOGI SANITARNE: Ze względu na obowiązujący od 20.03.2020 na terytorium RP stan epidemii zawody 
zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi, zgodnie 
z załączonym do niniejszego komunikatu Regulaminem. Złamanie Regulaminu będzie 
skutkowało wykluczeniem z turnieju. 

 
TRANSMISJA: Ze względu na brak możliwości oglądania przez widzów tych zawodów z trybun w hali 

sportowej,  zapewniona będzie transmisja on-line Finałów WOM.  
 
OPŁATA ORGANIZACYJNA: Opłata organizacyjna wynosi 40 zł od zawodniczki i należy ją uiścić na konto WMZSG.  
 
PROGRAM ZAWODÓW: 13:00-14:00 – rozgrzewki, próby planszy, losowanie przydziału sędziów 
 14:00 – otwarcie zawodów 

14:10-19:00 – zawody rozegrane według kolejności:  
1. Klasa młodzieżowa układ bez przyboru 
2. Klasa III układ bez przyboru 
3. Klasa młodzieżowa skakanka 
4. Klasa III skakanka 
5. Klasa I skakanka 
6. Klasa III obręcz 
7. Klasa II obręcz 
8. Klasa I piłka 
9. Klasa II piłka  
10. Klasa I maczugi 
11. Klasa II maczugi 
12. Klasa I wstążka 
13. Klasa II wstążka 

19:00 – ceremonia nagradzania, zakończenie zawodów 
 
MUZYKA:   Prosimy o dostarczenie muzyki do dnia 02.12 2020 r. e-mailem na adres:  

muzyka.rglegia@gmail.com Pliki powinny być nazwane wg wzoru: 
Kowalska_Anna_2008_skakanka_RGLegiaWarszawa.mp3  
(nazwisko_imię_rocznik_przybór_nazwa klubu) 

 

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
harmonogramu lub całkowitego odwołania zawodów. 
 

 
 

                                                 

mailto:muzyka.rglegia@gmail.com
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REGULAMIN ORGANIZACJI FINAŁÓW WARSZAWSKIEJ 
OLIMPIADY MŁODZIEŻY W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ 

PODCZAS STANU PANDEMII 
 
 
 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów (zawodniczki, trenerzy, sędziny, personel organizatora, obsługa 
techniczna, przedstawiciele mediów, przedstawiciele władz, ratownicy medyczni itd.), zobowiązani są 
do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, zarządzeń, regulaminów, rekomendacji, zwłaszcza 
dotyczących zasad postępowania i bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19, 
wydawanych przez organy władzy każdego szczebla, organizatora zawodów oraz zarządcy obiektu. 
 

2. Do wejścia i przebywania w hali OSIR Bemowo podczas zawodów uprawnieni są wyłącznie: 
a. Gimnastyczki uczestniczące w zawodach, 
b. Trenerzy gimnastyczek zgłoszeni uprzednio do organizatora, 
c. Sędziowie zgłoszeni do organizatora przez kluby uczestniczące w zawodach, 
d. Bezpośredni organizatorzy zawodów (przedstawiciele klubu RG LEGIA Warszawa, władz m.st. 

Warszawy oraz Warszawsko Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych), 
e. Obsługa techniczna zawodów, 
f. Obsługa medyczna zawodów, 
g. Pracownicy OSiR Bemowo. 

 
3. Warunkiem przebywania w hali sportowej przez gimnastyczki, trenerów oraz sędziów jest dostarczenie 

podpisanego formularza, który jest załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

4. Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności. 

5. W zawodach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, które nie podlegają aktualnie obowiązkowi kwarantanny 
a w szczególności w ciągu 10 dni poprzedzających zawody nie miały kontaktu z osobą zakażoną 
koronawirusem COVID-19. 

6. Każda osoba uprawniona do wejścia do obiektu Hala Sportowa OSiR Bemowo zobowiązana jest poddać 
się pomiarowi temperatury i ocenie ogólnego stanu zdrowia, przy każdorazowym wejściu tej osoby do 
obiektu.  

7. Temperatura powyżej 37,5 stopnia lub wystąpienie symptomów zarażenia koronawirusem COVID-19, 
zwłaszcza jakiegokolwiek z poniższych objawów:  

a. kaszel,  
b. duszność,  
c. zatkany nos,  
d. utrata smaku, 
e. brak węchu,  
f. bóle mięśni,  
g. bóle głowy,  
h. biegunka,  
i. wymioty,  
j. nietypowe zmęczenie  

oznacza, że dana osoba nie może wejść do obiektu oraz uczestniczyć w zawodach. Z tego tytułu nie 
przysługuje jej żadne roszczenie wobec organizatora.  

8. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia w trakcie zawodów uczestnik zgłasza ten fakt niezwłocznie do 
organizatora. Uczestnik taki zostanie niezwłocznie poddany izolacji na terenie obiektu. 



9. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania środków ostrożności, takich jak: 
• częste mycie i dezynfekcja rąk, pierwsza dezynfekcja obowiązkowa po wejściu na teren obiektu 
• zakrywanie nosa i ust, najlepiej poprzez noszenie maseczki, przez cały czas (oprócz występów 

gimnastyczki na planszy) 
• zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 metra, od drugiej osoby.  

Jedyną dopuszczalną sytuacją, w której bezpieczna odległość nie musi być zachowana, jest 
zapewnienie asekuracji przez trenera podczas treningu zawodniczki. Takie sytuacje powinny być 
jednak ograniczone do minimum, a trener w trakcie asysty zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust. 

10. Zachowanie bezpiecznej odległości jest wymagane również przy stole sędziowskim. Sędziowie będą 
siedzieć od siebie w odległości minimum 1,5 m. Jeżeli zachowanie bezpiecznej odległości nie będzie 
możliwe, sędziowie powinni być oddzieleni od siebie przegrodą z pleksi lub płyty akrylowej. 

11. Wszyscy uczestnicy, w szczególności zawodniczki i trenerzy, powinni unikać sytuacji zwiększających 
ryzyko zakażenia koronawirusem. W szczególności należy powstrzymać się od:  
• używania śliny do nawilżania rąk,  
• uścisków dłoni,  
• przytulania, pocałunków,  
• grupowego pozowania do zdjęć w bliskiej odległości, szczególnie przez zawodniczki i trenerów z 

różnych klubów,  
• bliskich fizycznych interakcji pomiędzy zawodniczkami i trenerami, za wyjątkiem sytuacji asekuracji 

opisanych w pkt 8. 

12. W trakcie rozgrzewki, przygotowań i występów zawodniczka może używać wyłącznie swoich przyborów. 
Używanie przyborów innej zawodniczki, nawet z tego samego klubu, jest niedozwolone. 

13. Zapasowe przybory muszą być dezynfekowane po ich każdorazowym użyciu. 

14. Medale podczas nagradzania przekazywane są do rąk nagradzanych zawodniczek.  

15. Minimum raz dziennie, po ostatnim występie, organizator przeprowadza pełną dezynfekcję wszystkich 
powierzchni i pomieszczeń, które przebywali uczestnicy zawodów. 

16. Zarządca obiektu w miejscach ogólnodostępnych zapewni środki do dezynfekcji rąk. 

  


