
 

KATEGORIE PARY 

 

Młodzik młodszy do 11lat (czast trwania układu 1:00-1:15) Regulaminy WRRC 

 

Młodzik wiek 10-14 lat (czast trwania układu 1:30-1:45) Regulaminy WRRC 

 

Junior wiek 12-17 lat (czast trwania układu 1:30-1:45) Regulaminy WRRC 

 

Main Class Contact Style wiek 14 lat i powyżej-  układ obowiązkowy składa się z 5 elementów 

(wyskok z fusa, tesarini, na biodra zjazd po plecach, kombinacja, obrotowa) ocena jest osobno za 

krok podstawowy oraz za elementy akrobatyczne.  

 

 

KATEGORIE FORMACJE  

 

Mini Formacje children (do 11 lat) Regulaminy PZRA 

 

Mini Formacje junior  (10-15 lat) Regulaminy PZRA 

 

Mini Formacje senior   (14 i starsze) Regulaminy PZRA 

 

Formacje children (do 11 lat)  Regulaminy PZRA 

 

Girls Formacje junior  (10-15 lat)  Regulaminy WRRC 

 

Ladies Formacje senior (14 i starsze)  Regulaminy WRRC 

 

 

 

AKROBATYKA indywidualnie 

 

ACRO 7-9 

ACRO 10-12 

Szczegółowy regulamin akrobatyki poniżej w dokumencie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM ZAWÓDÓW CZWARTEK 

 
Otwarcie sali 16:30-17:00  

Rozpoczęcie zawodów 17:00 

 

1 CZĘŚĆ FINAŁY 

17:00  Mini Formacje children  

Mini Formacje junior   

 

Wręczenie nagród (Mini Formacje children, Mini Formacje junior) po wręczeniu nagród, dzieci 

tych kategorii opuszczają salę. 17:30 odbieranie przez rodziców 

 

2 CZĘŚĆ FINAŁY 

17:35 Mini Formacje senior    

          Girls Formacje junior 

          Ladies Formacje senior    

  

 

Wręczenie nagród (Mini Formacje senior, Girls Formacje junior , Ladies Formacje senior) po 

wręczeniu nagród, dzieci tych kategorii opuszczają salę. 18:00 odbieranie przez rodziców 

 

Sala jest porządkowana od 18:00-18:15 

 

 

 

PROGRAM ZAWÓDÓW PIĄTEK 

Otwarcie sali 17:15 -17:45  

Rozpoczęcie zawodów 17:45 

 

1 CZĘŚĆ FINAŁY 

17:45  Pary Młodzik młodszy  

            Juniorzy   

ręczenie nagród (juniorzy , pary młodzik młodszy) po wręczeniu nagród, zawodnicy tych 

kategorii opuszczają salę. 18:45 odbieranie przez rodziców 

 

2 CZĘŚĆ FINAŁY 

18:00  

          ACRO 7-9 

          ACRO 10-12 

 

Wręczenie nagród ACRO. Po wręczeniu nagród, dzieci tych kategorii opuszczają salę. 18:50 

odbieranie przez rodziców 

 

3 CZĘŚĆ FINAŁY 

18:40 Pary Młodzik  

          Main Class Contact Style  

Wręczenie nagród (młodzik, MCCS)  Po wręczeniu nagród zawodnicy tych kategorii opuszczają 

salę. 19:10 odbieranie przez rodziców 

 

Sala jest porządkowana od 19:00-19:15 

 



 

 

REGULAMINI ORAZ WARUNKI 

BEZPIECZEŃSTWA 

 
1. Rejestracja odbywa się podczas treningów między 07-16.12.2020  

Rejestracja polega na wniesieniu opłaty startowej przez zawodnika oraz otrzymaniu 

numeru startowego dla pary lub formacji. Rejestracje wykonujemy u własnego 

trenera. 

2. Jesli zawodnik startuje w kilku kategoriach wtedy opłata startowa jest tylko jedna. 

3. Ze względu na wymogi Covid-19, zawodnicy przychodzą na salę nie wcześniej niż 

30 minut przed startem. Jesli ktoś przyjedzie wcześniej, niestety nie będzie mógł 

wejść na salę. Po wręczeniu nagród i zakończeniu swoich konkurencji, zawodnik 

przebiera się i opuszcza salę. 

4. Zawodnicy danej kategorii zajmują „STREFY” miejsca wyznaczone na trybunach. 

Nie przemieszczają się na Sali. W momencie przygotowania do startu, zawodnicy 

będą rozgrzewać się w wyznaczonym miejscu.  

5. Wręczenie nagród następi niezaleznie od przebiegu zawodów w wyznaczonym 

miejscu. Bez gratulowania między sobą oraz bez ceremoni która zazwyczaj jest 

podczas zawodów. 

6. Zawody odbywają się bez widowni (bez udziału rodziców) na salę wchodzi tylko 

zawodnik. Rodzice będą mieli udostępniony link pod którym będa mogli obejrzeć 

zawody. 

7. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie zawodnika na salę oraz za odbiór po 

zakończeniu zawodów.  

8. Zawodnicy otrzymają medal, dyplom oraz nagrodę/upominek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regulamin Zawodów Akrobatyki 
Kategorie wiekowe:  

• 7-9 lat 

• 10-12 lat  

Indywidualny układ wolny na macie powinien zawierać́ 4 obowiązkowe elementy 

akrobatyczne, dwa elementy dynamiczne oraz 2 elementy statyczne: 

1. przewrót w przód 

2. przewrót w tył 

3. mostek 

4. szpagat 

Elementy dynamiczne wybieramy z podstawowych przewrotów w przód i w tył (np. 

przewrót w przód do rozkroku i przewrót w tył o prostych nogach). Wszystkie 

przewroty wykonujemy z postawy do postawy. Elementy statyczne muszą być 

wytrzymane 3 sekundy. Sędziowie będą zaliczać prawidłowo wykonany element 

licząc: 121,122,123 = 3sek. Układ również powinien zawierać 3 elementy dowolne 

mogą być zarówno statyczne jak i dynamiczne (np rozkroczka=zabka, stanie na 

rękach, czy przerzut bokiem). Podsumowując: Cały układ powinien zawierać 7 

elementów akrobatycznych. 4 obowiązkowe (w tym dwa statyczne i dwa 

dynamiczne) oraz 3 dowolne. Układ należy zmieścić na macie gimnastycznej, 

można poruszać się w obu kierunkach. Układ powinien być rozpoczęty oraz 

zakończony ukłonem w stronę sędziów. 

 


