
Harmonogram prób sprawności fizycznej 

 
 

 

 

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego im. J. Kusocińskiego: 

od 21 do 24 maja 2019 r. 
UWAGA! Kandydat wybiera tylko jeden termin.  

21 maja 2019 r. godz. 08:00 

 

 

 

 

 

21 maja 2019 r. godz. 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pływanie, pięciobój nowoczesny, triathlon   

 pływalnia, hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LO MS  

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa (godz. 8:00) 

 

piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, 

zapasy, szermierka, taekwondo olimpijskie, strzelectwo 

sportowe, kulturystyka, fitness, trójbój siłowy 

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa 

 

piłka nożna 

 boisko /  Escola Varsovia Warszawa  

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / Escola 

Varsovia ul. Fleminga 2, Warszawa 

22 maja 2019 r.  godz. 8:00 

 

 

 

 

 

 

22 maja 2019 r.  godz. 10:00   

 

pływanie, pięciobój nowoczesny, triathlon   

 pływalnia, hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS  

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa (godz. 8:00) 

 

piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, 

zapasy, szermierka, taekwondo olimpijskie, strzelectwo 

sportowe, kulturystyka, fitness, trójbój siłowy 

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa 

 



piłka nożna 

 boisko /  Escola Varsovia Warszawa  

 zbiórka dla wszystkich kandydatów /  Escola 

Varsovia ul. Fleminga 2, Warszawa  

23 maja 2019 r.  godz. 10:00 

 

pływanie, pięciobój nowoczesny, triathlon   

 pływalnia, hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS  

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa 

 

piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, 

zapasy, szermierka, taekwondo olimpijskie, strzelectwo 

sportowe, kulturystyka, fitness, trójbój siłowy 

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa 

 

 

 24 maja 2019 r. godz. 10:00 

pływanie, pięciobój nowoczesny, triathlon   

 pływalnia, hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS  

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa 

 

piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, 

zapasy, szermierka, taekwondo olimpijskie, strzelectwo 

sportowe, kulturystyka, fitness, trójbój siłowy 

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX  LOMS ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa 

 



 

 

24 czerwca 2019 r. godz. 10:00 

 

 

 

 

Dodatkowy termin przeprowadzenia prób sprawności 

fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do 

sprawdzianu  w pierwszym terminie.  

 

piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, 

zapasy, szermierka, taekwondo olimpijskie, strzelectwo 

sportowe, pływanie, pięciobój nowoczesny, triathlon, 

kulturystyka, fitness, trójbój siłowy 

 pływalnia, hala CRS  

 boisko, bieżnia -  LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

główne do LIX LOMS  ul. S. B. Lindego 20, 

Warszawa  

piłka nożna 

 boisko Escola Varsovia 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / Escola 

Varsovia ul. Fleminga 2, Warszawa 

 
 

 

 


