
 

Warszawa, dnia 20 czerwca 2022 r. 

                                                              

                                                                     K o m u n i k a t  nr 2  

                          Warszawsko- Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych 

ZAPROSZENIE 

na 

12. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ 

o PUCHAR „WARSA I SAWY” 

i 

MEMORIAŁ GIZELI I KONRADA ZIELIŃSKICH 

 WARSZAWA 7-9 października 2022 r.  

Miejsce zawodów:  
Arena Ursynów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 122, 02-781 Warszawa 

  

12. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ 

o PUCHAR „WARSA I SAWY” 



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

Kategorie wiekowe, konkurencje: 
10-16 lat,    12-19 lat,     11-18 lat          
senior 14+. 
Dwójki kobiet,  dwójki mężczyzn,  dwójki mieszane,  trójki kobiet,  czwórki 
mężczyzn. 

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 oraz nota układu kombinowanego z finału). 

Komisja sędziowska: 
Wszyscy sędziowie muszą mieć aktualną licencję sędziowską. 

Zgłoszenia przez system PZG: 
Zgłoszenie wstępne należy dokonać do dnia 15 sierpnia 2022 roku. 

Zgłoszenie imienne należy dokonać do dnia 1 września 2022 roku. 

Przy organizacji zawodów obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie 
Ramowym Zawodów Akrobatyki Sportowej obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.  

Zawody „Wars i Sawa” wchodzą w skład cyklu  pięciu międzynarodowych turniejów 
w akrobatyce sportowej ujętych w regulaminie PZG „P I Ą T K A” 

1. MEMORIAŁ GIZELI I KONRADA ZIELIŃSKICH 



W dniach 7-8 października 2022 r.  w trakcie Międzynarodowego Turnieju o Puchar 
Warsa i Sawy zostanie rozegrany towarzyszący  „Memoriał Gizeli i Konrada 
Zielińskich”. 

Turniej jest organizowany po raz pierwszy i ma na celu uczczenie pamięci 
wybitnych trenerów i twórców polskiej i europejskiej akrobatyki. 

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

Kategorie wiekowe, konkurencje: 
kategoria wiekowa „Youth” (7-14 lat) 

dwójki kobiet, dwójki mężczyzn, dwójki mieszane i trójki kobiet, czwórki 
mężczyzn 

Zasady startu: 
Zespoły startujące w „Memoriale” wykonują jeden układ eliminacyjny do muzyki, 
maksymalna długość – 2,30. Do finału kwalifikuje się 12 najlepszych zespołów z 
eliminacji, przy założeniu obowiązującym w obu turniejach, że z jednego kraju do 
finału wchodzą najwyżej dwa zespoły. 

W finale, o miejscu decyduje łączna nota dwóch układów. 

Do finału wchodzi: 

12 drużyn, jeżeli w kategorii startuje 20 lub więcej drużyn 

8 drużyn, jeżeli w kategorii startuje od 11 do 19 drużyn 

6 drużyn, jeżeli w kategorii startuje do 10 drużyn 

Wymagania specjalne: 

Układy muszą zawierać 6 elementów i 4 indywidualne elementy. Za każdy brak 
naliczana jest kara w wysokości 1 punktu.  

W klasie Youth nie jest wymagane salto.  

Komisja sędziowska: 
Wszyscy sędziowie muszą mieć aktualną licencję sędziowską. 

Zgłoszenia przez system PZG: 
Zgłoszenie wstępne należy dokonać do dnia 15 sierpnia 2022 roku. 

Zgłoszenie imienne należy dokonać do dnia 1 września 2022 roku. 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE:  
1. Opłaty: 

- opłata startowa - 80 zł / każdy startujący 
Pozostałe opłaty zgodnie z Regulaminem Ramowym Zawodów Akrobatyki 
Sportowej obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.   

- opłata za zakwaterowanie (hotel , 3 posiłki)  : 
  - Hotel „Aramis”*      - 150 zł /doba od osoby. 
  - Hotel „O2” **           -160 zł / doba od osoby. 
ul. Mangalii 3, Warszawa 

-Hotel De Silva***, ul. Puławska 42, Piaseczno www.desilva.pl  
  190 zł /doba od osoby -  (hotel, 3 posiłki) 

Rezerwacji miejsc hotelowych należy dokonać do 1 września 2022 r.  

2. 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 

3. Bankiet: 
Bankiet odbędzie się w formie uroczystej kolacji. 

4. Ubezpieczenie: 
Uczestnicy zawodów muszą mieć  ważne ubezpieczenie od wszelkich 
przypadków związanych ze startem i pobytem.  

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

6. 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.). 

7.  Akredytacja: 

http://www.desilva.pl


Akredytacja ekip odbędzie w Hali Arena Ursynów w dniu 6 października 2022 
r.                 w godzinach 12.00 – 18.00 .  

8. Muzyka: 
Muzykę należy przesłać w formacie MP3 do dnia 30.09. 2022 roku na adres:  
Wojciech Zabierowski  e –mail:zabierwoj2@gmail.com 
Tel.  502 255 585 

9. Opisy układów: 
Należy przesłać do dnia 23.09. 2022 roku na adres:  
Karolina Kamińska  e-mail: karolina.kaminska@kkbusters.pl  
Tel. 696 091 257 

10.Nagrody: 
- złote, srebrne, brązowe medale, 
- puchary dla zwycięzców, 
- dyplomy uczestnictwa  dla wszystkich zawodników, 
-  nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów 

HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ:  
15 sierpnia – wstępne zgłoszenia 
1 września – zgłoszenia imienne 
1 września – rezerwacja noclegów i posiłków 
23 września – przesłanie opisu układów 
30 września – przesłanie muzyki 

Kontakt do organizatorów zawodów: 
             Prezes WMZSG: Michał Bałaga,  tel. (+48) 609 703 671 

Dyrektor sportowy zawodów: Andrzej Kuteraś  tel. +(48) 602 808 727 

Biuro zawodów: Gabriela Sierocińska-Dec, tel. (+48) 693 071 161 

e-mail: biuro@gim-akro.waw.pl 

Opis układów: karolina.kaminska@kkbusters.pl 

Muzyka: zabierwoj2@gmail.com
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