
 

  



 

 

Komunikat 1 

Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej 

«Victory & Legia CUP»  

Polska (Zielonki pod Warszawą)  

 
 

Dane zawodów: 

Data:  13-15 marca 2020 roku. 

 

Adres:      GOSiR - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

ul. Południowa 2B, Zielonki-Parcela; 05-082 Stare Babice 

 

  
 

13 marca – dzień przyjazdu, rejestracja uczestników, próby planszy.  

14 marca – zawody indywidualne i zespołowe, ceremonia otwarcia; 

15 marca – zawody indywidualne i zespołowe, ceremonia otwarcia, zakończenie 

planowane po godzinie 19:00 (może się zmienić w zależności od liczby uczestników).  

 

Organizatorzy i kierownictwo turnieju:  

Organizatorzy zawodów: Akademia Gimnastyki i Sportu „Victory” z Rosji (Kazań) i 

klub sportowy RG LEGIA z Warszawy (Polska). 

Przebieg zawodów jest nadzorowany przez główną komisję sędziowską. 

 

Główny sędzia zawodów – Elena Semina (RU) - Елена Семина ВК (г. Орел) 

  

Sekretariat zawodów – Konrad Żurkowski - rell.pl & rellScore, Warszawa. 

 

Dyrektorzy zawodów – Alina Labutina (Kazań, RU) i Elwir Świętochowski 

(Warszawa, PL). 

 

 



 

 

Uczestnicy zawodów: 

 

Liczba gimnastyczek w programie indywidualnym i drużyn w programie zespołowym 

nieograniczona, obowiązkowo 1 sędzia.  

 

Program indywidualny zawodów:  

 

Rok urodzenia Grupa A Grupa B Grupa C 

2014 

2013 

TA;  

(9 elementów) 

TA;  

(7 elementów) 

TA;  

(5 elementów) 

2012 

2011 

TA + 2 przybory 

do wyboru; 

TA + 1 przybór 

do wyboru; 
TA 

      2010 

      2009 

      2008 

TA + 3 przybory 

do wyboru; 

TA + 2 przybory 

do wyboru; 

TA + 1 przybór 

do wyboru; 

2007 

2006 
4 przybory 3 przybory  

2005 4 przybory   

2004 i starsze 
4 przybory  

(zasady FIG) 
  

   

Program zespołowy zawodów:  

Rok urodzenia Układy 

      2012 i młodsze Układ TA (taneczny) 

      2011-2012 Układ TA (taneczny) 

2010-2011 Układ TA (taneczny) 

2009-2010 TA + przybory; 

2008-2009 TA + przybory; 

2007-2008          2 układy z przyborami 

2005-2007 2 układy z przyborami 

 

* Panel sędziowski zastrzega sobie prawo do skrócenia programu rywalizacji. 

* Wszystkie gimnastyczki są nagradzane według roku urodzenia. 

  



 

 

 

Zasady nagradzania:  

• 1-3 miejsce - w indywidualnym programie w wieloboju, nagradzane jest pucharami, 

medalami, dyplomami, pamiątkowym prezentem od firmy sportowej „VICTORY” i Klubu 

sportowego RG Legia; 

• 1-3 miejsce - w poszczególnych przyborach w indywidualnym programie, nagradzane 

jest medalami i dyplomami. 

• 4-6 miejsce - w indywidualnym programie w wieloboju, nagradzane jest 

pamiątkowym prezentem od firmy sportowej „VICTORY” i Klubu sportowego RG Legia” 

oraz dyplomem; 

• 1-3 miejsce - w układach zespołowych, nagradzane jest pucharem dla drużyny, 

medalami, dyplomami, pamiątkowym prezentem od firmy sportowej „VICTORY” i Klubu 

sportowego RG Legia; 

• 4-6 miejsce - w układach zespołowych, nagradzane jest pucharem dla drużyny, 

medalami, dyplomami, pamiątkowym prezentem od firmy sportowej „VICTORY” i Klubu 

sportowego RG Legia”; 

• każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkowy prezent od firmy sportowej Victory 

z Kazania (Rosja); 

• trenerzy, którzy przygotowali zwycięzców, otrzymują upominki; 

• sędziowie są nagradzani pamiątkowymi upominkami; 

 

Opłata startowa:  

• Jeśli gimnastyczka występuje w programie indywidualnym i ćwiczeniach 

zespołowych, opłata startowa wynosi 40 euro w programie indywidualnym i 60 euro 

od zespołu w układach zespołowych. 

• Jeśli gimnastyczka występuje tylko w programie indywidualnym lub tylko w układach 

zespołowych, opłata startowa za gimnastyczkę wynosi 40 euro. 

 

 Zgłoszenia:  

Zgłoszenia zawierające nazwiska i imiona gimnastyczek, sędziów, trenerów wysyłane 

powinny być do 10 lutego 2020 r. 

Kontakt: 

 

Zgłoszenia klubu na zawody – wejście przez stronę:  

https://victorycup.ru/en/events/poland-2020/ 

https://victorycup.ru/en/events/poland-2020/


 

 

  

Informacja o cyklu zawodów VICTORY CUP:  https://victorycup.ru/en/upcoming-events/   

Listy startowe, komunikaty będą umieszczone na stronie: https://victorycup.ru  

 

Informacje o zawodach: Telefon (WhatsApp): +7 903 340-28-13 – Alina Labutina. 

 

Organizacja zawodów w Warszawie, transfery, noclegi: tel. +48 533 009 867 Elwir 

Świętochowski 

 

 

 

Hotele: 

 

Rekomendujemy hotele w pobliżu hali zawodów. Drużyny, które dokonają rezerwacji 

noclegów za pośrednictwem organizatora będą miały zapewniony transport z 

dworca/lotniska do hotelu oraz z hotelu na salę zawodów: 

 

Ceny zakwaterowania w rekomendowanych hotelach: 

Hotel ** / *** 

- 30 euro za osobę za noc, w tym śniadanie (pokój dwuosobowy lub trzyosobowy) 

- 45 euro za osobę za noc, ze śniadaniem (pokój jednoosobowy) 

 

Hotel **** 

- 40 euro za osobę za noc, w tym śniadanie (pokój dwuosobowy lub trzyosobowy) 

- 55 euro za osobę za noc, ze śniadaniem (pokój jednoosobowy) 

 

 

Czekamy na Was! 

Do zobaczenia w Warszawie! 

 

https://victorycup.ru/en/upcoming-events/
https://victorycup.ru/

