2. kvalifikační závod na M ČR
2. nominační závod na EYOF

ROZPIS
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Oddíl SG TJ Bohemians Praha, Slovenská 2, Praha 10
sobota 20. 5. 2017

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Oddíl SG TJ Bohemians Praha

Datum:

sobota 20. 5. 2017

Místo konání:

Gymnastická hala TJ Bohemians Praha
Slovenská 2, Praha 10
tel. 222 517 817

Činovníci závodu:

ředitel závodu:
jednatel:
hospodář:
počt. komise:
hlavní rozh.:
hlasatel:
lékař:

Přihlášky:

do 16. 5. 2017 prostřednictvím systému GIS na stránkách ČGF,
případné dotazy k systému GIS na e-mail: sotola@gymfed.cz.
Jiné dotazy na e-mail: info@sgbohemians.cz.

Losování:

bude provedeno ve středu 17. 5. 2017 v 18.00 hod., pro
kategorii EYOF na poradě po prezenci závodnic

Marie Kalašová
Zdeňka Tcholakova
Iva Slabá
Michal Šotola
Zuzana Hořká
Miluše Nekvasilová
MUDr. Pavel Dračka

Podmínka účasti:


včas zaslaná přihláška (uvést jméno a příjmení závodnice,
ročník narození, kategorie, u kategorie žákyň výšku
přeskokového stolu)
 platná lékařská prohlídka z pracoviště tělovýchovného
lékařství ne starší než 1 rok viz. Směrnice ČGF
 1 rozhodčí kvalifikace min. II. tř. na vlastní náklady (prosíme
uvést do přihlášky jméno a kvalifikaci). Při neúčasti
rozhodčí předepsané kvalifikace uhradí oddíl pokutu ve
výši 300,- Kč za každou závodnici.
V kategorii juniorek a žen startují max. 3 závodnice z jednoho
oddílu (s výjimkou pořádajícího).
Startovné:

300,- Kč za závodnici

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje.

Časový pořad:

7.45 – 8.15 hod.
7.45 – 8.50 hod.
8.15 hod.
9.00 hod.

prezence – starší žákyně
volné rozcvičení – starší žákyně
porada rozhodčích
zahájení závodu – starší žákyně (1./2. sled)

Další kategorie nastoupí přibližně takto:
12.30 hod.
15.30 hod.

žákyně A (3. sled)
kadetky, juniorky a ženy, EYOF (4. sled)
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3. a 4. sled bude mít před zahájením závodu organizované
rozcvičení. Po celý den bude k dispozici tréninková tělocvična.
Výsledky jednotlivých kategorií budou vyhlášeny vždy po
organizovaném rozcvičení následujícího sledu.
Časový rozpis bude upřesněn po uzávěrce přihlášek a bude
k dispozici na www.sgbohemians.cz.
Závodní kancelář:

bude otevřena v den závodu od 7.45 hod.

Technická ustanovení:
Předpis:

Závodí se ve čtyřboji dle Závodního programu ženských složek
pro období 2013-2017 platného od 1. 1. 2013 s úpravami z 1. 1.
2017 (rev. z 8. 3. 2017) ve čtyřech kategoriích, podle platných
Pravidel FIG, Soutěžního řádu ČGF a tohoto rozpisu.

Kategorie, požadavky a hodnocení:
Startují:

V
V
V
V

kategorii starší žákyně - závodnice 8 – 10 let
kategorii žákyně A - závodnice 9 – 12 let
kategorii kadetky - závodnice 10 – 14 let
kategorii juniorky a ženy – závodnice 13 let a starší

Vložený nominační závod na EYOF - závodnice roč. naroz. 2002
a 2003
Kategorie starší žákyně:

Čtyřboj s povinnými a bonifikovanými prvky dle Závodního
programu str. 18

Kategorie žákyně A:

Čtyřboj s povinnými a bonifikovanými prvky dle Závodního
programu str. 22

Kategorie kadetky:

Volný čtyřboj – dle modifikované verze Pravidel FIG pro juniorky

Kategorie juniorky a ženy:

Volný čtyřboj – kvalifikace dle Pravidel FIG

Kvalifikace EYOF:

Volný čtyřboj – dle modifikované verze Pravidel FIG pro juniorky

Závěrečná ustanovení:
Organizační pokyny:

Hudební doprovod musí mít každá závodnice na samostatném
CD označeném jménem a názvem mateřského klubu.

Výsledky:

Pořadatel zpracuje na místě.

V Praze dne 10. 5. 2017
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Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.
Marie Kalašová
předsedkyně odd. SG
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