ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
komise skoků na trampolíně
Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, Česká republika
tel./fax: 257 210 811

e-mail: trampoliny@cstv.cz

web: http://trampoliny.cstv.cz

Praha 16.4.2017

ROZPIS
2. závodu Žákovského poháru 2017 ve skocích na trampolíně
29.4.2017 - Dolní Bečva
Pořadatel:

TJ Rožnov pod Radhoštěm

Místo konání:

Základní škola, Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva

Datum konání:

sobota 29. dubna 2017

Ředitel/ka závodu:

Petra Juříčková

Přihlášky: do 23. 4. 2017 elektronicky na www.trampolinescore.com
Přihlášku v podobě souboru .PDF zašlete prosím na
oli.m@seznam.cz a tramposka@post.cz .
Účast, kategorie:

jednotlivci žákyně, jednotlivci žáci, ročník narození 2005 až 2009.

Technická ustanovení:
Závod se organizuje podle Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na trampolíně v České
republice v souladu s Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně a
Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel pro soutěže v České
republice a podle Pravidel pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České
republice (soutěžní řád platný od 1. 1. 2017, mezinárodní pravidla platná od 1. 1. 2017 a
technické odchylky a pravidla pohárů platná od 1. 1. 2017).
Sestavy : První / povinné sestavy B až D podle věku závodníka bez hodnoty obtížnosti v této
sestavě.
Vítěz: závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým počtem bodů za finále.
Rozhodčí: Závodníci subjektu (oddílu, klubu, apod.), který nezajistí pro každý pohárový závod
(Český pohár, Juniorský pohár, Žákovský pohár) stanovený počet rozhodčích, nezískají v
závodě pohárové body.
- 1 rozhodčího při účasti jednoho nebo dvou závodníků z příslušného subjektu startujících
celkem v Českém poháru + Juniorském poháru + Žákovském poháru
- 2 rozhodčí při účasti více než dvou závodníků z příslušného subjektu startujících celkem
v Českém poháru + Juniorském poháru + Žákovském poháru
Závodní karty: Musí být odevzdány do sekretariátu závodu v čase uvedeném v rozpise závodu.
Za nedodržení času odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí, na návrh
sekretariátu, penalizaci jeden bod u první/povinné sestavy.
Nářadí:

2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm

Startovné:

300,- Kč / závodníka nebo pár podle stavu přihlášek 72 hodin před plánovaným
začátkem závodu
200,- Kč / oddílovou přihlášku při nedodržení termínu přihlášky do 23.4.2017

Sportovní gymnastika - Skoky na trampolíně - Akrobatická gymnastika - Gymnastický aerobik - Gymnastika pro všechny

Náklady:

hradí vysílající složka.

Ubytování:

Viz přihláška na ubytování

Stravování:

nebude zajištěno

Předběžný časový rozvrh:
pátek 28.4.2017
sobota 29.4.2017

příjezdy
trénink Žákovský pohár
odevzdání závodních karet ŽP
porada rozhodčích/trenérů
kvalifikace Žákovského poháru jednotlivci
finále Žákovského poháru jednotlivci
vyhlášení vítězů Žákovského poháru

Časový rozvrh a tréninky budou upřesněny podle počtu přihlášených závodníků.

Jana Štefaniková v. r.
KT ČGF

