
Komunikat Organizacyjny   

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW   

W SKOKACH NA TRAMPOLINIE SKOKACH NA ŚCIEŻCE i PMT 

 

28.05.2022r. /sobota/ - Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze  
                    ul. Urszuli 22 lub Hala Lekkoatletyczna ul. Sulechowska 37 - przy Hotelu Leśnym 

( miejsce zostanie uszczegółowione na 3 dni przed zawodami) 
 

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „ As” Zielona Góra, ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra, e-mail: 
uksas@poczta.onet.pl (telefon 601 655 098 – Sławomir Szliter) 

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW: godz.: 10:00 
Odprawa techniczna trenerów i sędziów: godz.: 9:30 

Zgłoszenia do zawodów 
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę 

https://system.pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022W razie problemów z dokonaniem 

zgłoszenia lub dostępem do systemu należy skontaktować się z  organizatorem.  

Program i sposób przeprowadzenia zawodów:  

  

SKOKI NA TRAMPOLINIE, SKOKI NA ŚCIEŻCE, PMT 

TRAMPOLINA    

- trampolina indywidualna dziewczęta i chłopcy klasa PIERWSZY KROK  zawodnicy w wieku 7-8 lat(młodzik) 

wykonują dwa układy  wg  programu klasyfikacyjnego PZG 2022r. 

- trampolina synchroniczna dziewczęta i chłopcy  klasa PIERWSZY KROK zawodnicy w wieku 7-8 lat 

(młodzik) wykonują dwa układy  wg programu klasyfikacyjnego PZG 2022r  

SKOKI NA ŚCIEŻCE  

- klasa PIERWSZY KROK - dziewczęta i chłopcy zawodnicy w wieku 7-8 lat (młodzik), wykonują dwa układy 
wg programu klasyfikacyjnego PZG 2022r  

PMT ( Podwójna Mini Trampolina) 

 - klasa PIERWSZY KROK – dziewczęta i chłopcy w wieku 7-8 (młodzik) lat wykonują dwa układy wg 

programu klasyfikacyjnego PZG na lata 2022r 

 

Warunki uczestnictwa:  

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki:  

• w skokach na trampolinie, skokach na ścieżce i PMT w kl. Pierwszy Krok w wieku 7-8 lat- kat 

wiekowa młodzik  

• terminowe zgłoszenie do zawodów   

• posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestników   

• aktualna licencja zawodnika wydana przez PZG oraz licencja klubowa wydana przez PZG   

• posiadanie badań lekarskich   

W zawodach nie mają prawo startu zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym startowali w 

MPJMŁ , MPJ, OOM. 

 

UWAGA !  

- od 01.01.2022 obowiązuje nowa tabela punktacji w skokach na trampolinie, ścieżce i PMT 

- od 01.01.2022 obowiązuje nowe kategorie wiekowe w skokach na trampolinie, ścieżce i PMT 

- od 01.01.2022 obowiązują nowe programy klasyfikacyjne dla poszczególnych konkurencji 

           Zasady podane są w osobnych dokumentach. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas     

     zgłaszania zawodników. 

                                                                                                                      

https://system.pzg.pl/

