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Harmonogram prób sprawności fizycznej 

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

im. J. Kusocińskiego w Warszawie 

 
 

 

 

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego im. J. Kusocińskiego: 

od 21 do 29 maja 2020 r. 
UWAGA! Kandydat wybiera tylko jeden termin.  

Na próby sprawności fizycznej kandydaci zgłaszają się z dokumentem tożsamości oraz 

kserokopią zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu,  poświadczające bardzo 

dobry stan zdrowia wydane przez lekarza POZ.  

21 maja 2020 r. godz. 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piłka siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, zapasy, 

szermierka, taekwondo olimpijskie, strzelectwo sportowe, 

kulturystyka, fitness, trójbój siłowy, koszykówka, 

 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 2020 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 siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, zapasy, 

szermierka, taekwondo olimpijskie, kulturystyka, fitness, 

trójbój siłowy, koszykówka,  

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

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

  

25 maja 2020 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 

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

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

Warszawa 

 

 

 26 maja 2020 r. godz. 10:00 

 

piłka ręczna 

 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 

 

 

27 maja 2020 r. godz. 10:00 

piłka siatkowa, lekkoatletyka, judo, boks, zapasy, 

szermierka, taekwondo olimpijskie, strzelectwo sportowe, 

kulturystyka, fitness, trójbój siłowy, koszykówka, 

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

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

Warszawa 
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28 maja 2020 r. godz. 10:00 

piłka ręczna 

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

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

Warszawa 

 

29 maja 2020 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 

 

Dodatkowy termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn 

niezależnych od siebie nie przystąpili do nich w pierwszym terminie. 

 

 

 

15 czerwca 2020 r. godz. 10:00 

 

 

 

 

piłka ręczna, lekkoatletyka,  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 nożna 

 boisko Escola Varsovia 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / Escola 

Varsovia ul. Fleminga 2, Warszawa 

 

16 czerwca 2020 r. godz. 10:00 

piłka siatkowa, judo, boks, zapasy, szermierka, 

taekwondo olimpijskie, strzelectwo sportowe, 

kulturystyka, fitness, trójbój siłowy, koszykówka,  

 hala / CRS  

 boisko, bieżnia / LIX LOMS 

 zbiórka dla wszystkich kandydatów / wejście 

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

Warszawa 

 

 

 

 


