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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

Rewia Trophy - Brwinów 2019 
 

 

1. ORGANIZATOR:   

Międzyszkolny Klub Sportowy Rewia Warszawa 

  ul. Retmańska 16B, 04-987 Warszawa 

  NIP 952-216-48-40, REGON 367648633 

 

2. TERMIN I MIEJSCE:  

14-15.12.2019 r. 

 

 Miejska Hala Sportowa 

 ul. Wacława Moczydłowskiego 2 

05-840 Brwinów 

    

   Nawierzchnia- syntetyczna, wymiary: 20x40 m 

 

3. UCZESTNICTWO:   

Zawody organizowane są dla zawodników dwóch dyscyplin: jazda figurowa na 

rolkach oraz jazda figurowa na wrotkach.  

Każda z dyscyplin będzie klasyfikowana i oceniana oddzielnie. 

 

4. KONKURENCJE: 

⮚ Zawody w dyscyplinie- jazda figurowa na rolkach zostaną przeprowadzone w 
poniższych konkurencjach: 

Solistki i Soliści: 
● ELITE (1st Division)  
● SILVER (2nd Division)  
● RECREATIONAL (3rd Division)  
● BEGINNERS (4th Division)  

 
            Solo Dance: 

● ELITE (1st Division)  
● SILVER (2nd Division)  
● RECREATIONAL (3rd Division)  

 

Wszystkie kategorie zostaną przeprowadzone z podziałem na grupy wiekowe według regulaminu WIFSA 

dostępnego w języku angielskim: REGULAMIN 2nd, 3rd, 4th DIVISION oraz REGULAMIN 1st DIVISION. 

W przypadku małej liczby startujących, grupy wiekowe mogą zostać połączone w ramach jednej kategorii.  

 

⮚ Zawody w dyscyplinie- jazda figurowa na wrotkach zostaną przeprowadzone w 
poniższych konkurencjach: 

Solistki i Soliści program dowolny w kategoriach: 
● TEENAGER 
● ADULT 

 

Zawody rozgrywane według regulaminu REWIA TROPHY BRWINÓW 2019. 

W przypadku małej liczby startujących, kategorie mogą zostać połączone w ramach jednej konkurencji. 

 

 

5. REGULAMIN: 

mailto:kontakt@rewiawarszawa.pl
http://www.rewiawarszawa.pl/
http://www.rewiawarszawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-20-WIFSA-2nd-3rd-4th-Division-Figure-Skating.pdf
http://www.rewiawarszawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/2020-WIFSA-ELITE-Figure-Skating.pdf
http://www.rewiawarszawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-wrotki-Rewia-Trophy-Brwin%C3%B3w-2019.pdf


 

 

Zawody odbędą się według ogólnych przepisów WIFSA dostępnych w języku 

angielskim REGULAMIN SĘDZIOWANIA WIFSA. 

 

6. LICENCJE I BADANIA: 

Uczestnik zawodów jest zobowiązany posiadać ważną licencję Polskiego Związku 

Sportów Wrotkarskich oraz aktualne badania sportowe.  

Wniosek na licencję znajduje się na stronie https://pzsw.org/licencje/ . 

Istnieje możliwość zakupienia licencji w Biurze Zawodów. 

 

Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wzięcia udziału w zawodach należy 

przekazać do wglądu, do Biura Zawodów oraz przesłać jego skan na e-mail organizatora 

do dnia 6.12.2019 r. 

 

7. MUZYKA: 

Muzykę należy przesłać w terminie do 6.12.2019 r. w formacie mp3 lub wav na adres 

organizatora: kontakt@rewiawarszawa.pl oraz posiadać płytę CD lub USB w trakcie 

trwania zawodów. 

 

8. ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia i zawartość programów prosimy wprowadzać do systemu ORS 

dostępnego pod linkiem http://rewiatrophy.vistream.com.pl/ oraz 

wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29.11.2019 r. na adres: 

kontakt@rewiawarszawa.pl. 

 

Druki zgłoszenia i zawartości programu dostępne pod adresem: 

http://www.rewiawarszawa.pl/rewia-trophy-brwinow-2019/ 

 

9. ZASADY FINANSOWANIA:  

Koszty organizacji pokrywa MKS Rewia Warszawa. Opłata wpisowa wynosi 180 zł. 

Opłatę  należy wpłacić w terminie 29.11.2019 r. przelewem na konto organizatora: 79 

1750 0012 0000 0000 3835 0056 w BNP Paribas z podaniem imienia i nazwiska 

zawodnika, nazwy klubu oraz kategorii. Po tym terminie opłata wynosi 230 zł. Opłata 

wpisowa nie podlega zwrotowi. 

 

10. PROGRAM MINUTOWY, LOSOWANIE, WYNIKI: 

Program minutowy zostanie opracowany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, a  

losowanie odbędzie się elektronicznie w dniu 10.12.2019 r. 

Program minutowy, kolejność startów oraz wyniki publikowane będą na stronie:  

http://results.vistream.com.pl/ 

 

11. LIVESTREAM Z ZAWODÓW I FILMY 

Podczas zawodów będzie dostępny LIVE STREAM  na stronie: 

http://stream.vistream.com.pl/ 

Po zakończeniu będzie również możliwość zakupienia filmów na: 

http://shop.vistream.com.pl 

 

12. TRENING PRZED ZAWODAMI: 

W przypadku zebrania się odpowiedniej liczby chętnych, zostanie zorganizowany 

trening przed zawodami z możliwością przejechania programu z muzyką w sobotę. 

Koszt wejścia na halę wynosi 15 zł na 30 min. 

 

13. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

We własnym zakresie. 

 

W imieniu organizatorów,  z serdecznym zaproszeniem 

Paulina Turkowska 

+48 509173043 

http://www.wifsa.net/pdfs/WIFSA_GENERAL_TECHNICAL_regulation.pdf
https://pzsw.org/licencje/
mailto:kontakt@rewiawarszawa.pl
http://rewiatrophy.vistream.com.pl/
mailto:kontakt@rewiawarszawa.pl
http://www.rewiawarszawa.pl/rewia-trophy-cieszyn-2019/
http://results.vistream.com.pl/
http://stream.vistream.com.pl/?fbclid=IwAR1Nv_AvG_3Z794fA9M6M0DSHYFzYgjhiH1k-n3fWCohM0DbNzdqYBdaAKw
http://shop.vistream.com.pl/

