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komise skoků na trampolíně
Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, Česká republika
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Praha 25.8.2017

ROZPIS
4. závodu Českého poháru 2017 ve skocích na trampolíně
16. 9. 2017 – Praha Kampa
Pořadatel:

TJ Sokol Kampa Praha

Místo konání: Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1, 118 01
Datum:

sobota 16. září 2017

Ředitelka závodu:

Pavlína Saudková

Přihlášky: do 11.9.2017 elektronicky na www.trampolinescore.com. Vyplněnou přihlášku ve
formátu .pdf zašlete na: provoz@trampolinypraha.cz a trampoliny@cstv.cz .
Jednotlivce a synchronní dvojice je možno přihlásit do soutěže nejpozději 72 hodin
před plánovaným začátkem závodu.
Účast, kategorie: jednotlivci ženy, jednotlivci muži, smíšená kategorie synchronních dvojic žen
a synchronních dvojic mužů. Soutěžící jsou ročníku 2000 a starší.
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 A až D podle věku závodníka. Hodnotu obtížnosti získají také
čtyři prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za
obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy. Tyto čtyři
prvky z prvních sestav B - C a povinných sestav D mohou být opakovány ve druhé
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. Stanovený počet rozhodčích:
- 1 rozhodčí 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.

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

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 11.9.2017
hradí vysílající složka.

Náklady:

Ubytování: V tělocvičně v místě konání ve vlastním spacím pytli. Cena: 50.- Kč/osoba/noc.
Objednávku
ubytování
(počet
osob)
je
potřeba
zaslat
do
11.9.2017
na
provoz@trampolinypraha.cz
Stravování: nebude hromadně zajištěno
Další důležité informace:
1) Do tělocvičny je vstup povolen pouze po přezutí, a to ve sportovní obuvi nebo ve cvičkách.
2) Nedoporučujeme nechávat žádné věci bez dozoru. V minulosti byly zjištěny krádeže jak
v tělocvičně, tak i v šatnách.
3) Parkování bude poskytnuto zdarma za následujících podmínek: Při vjezdu do areálu si
vezmete z automatu vjezdový lísteček „A“ a na sekretariátu závodu obdržíte výjezdní
lísteček „B“. Při výjezdu z areálu musíte v automatu předložit oba lístečky kvůli párování nejprve lísteček A a poté B a teprve poté se otevře závora. Parkování zdarma platí pouze
na jeden vjezd a jeden výjezd (v průběhu celého dne). Pokud budete chtít vjíždět/vyjíždět
opakovaně, pak je po opakovaném vjezdu nutnost uhradit parkovné ve výši 25 Kč/1 hod.
Předběžný časový rozvrh:
sobota
8.00 – 10.00
do 8.00
9.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00

kvalifikace Žákovského poháru jednotlivci
finále Žákovského poháru jednotlivci

12.00 – 12.10
do 12.00

vyhlášení vítězů Žákovského poháru
odevzdání závodních karet JP, ČP

12.10 – 13.00
13.00 – 13.40
13.40 – 14.00
13.30

trénink juniorky
trénink junioři, ženy, muži
trénink synchronní dvojice JP + ČP
v případě potřeby: porada rozhodčích/trenérů

14.00 – 16.15
16.15 – 16.45

kvalifikace Juniorský pohár jednotlivci
kvalifikace Český pohár jednotlivci
16.15 – 16.30 nástup, 15 min rozcvičení
16.30 – 16.45 kvalifikace (bez kola rozcvičení)
kvalifikace JP + ČP synchronní dvojice

16.45 – 17.45
18.00 – 19.15
19.15 – 19.30
neděle

trénink Žákovský pohár
odevzdání závodních karet ŽP
porada rozhodčích/trenérů

finále JP + ČP v pořadí jednotlivci JP, jednotlivci ČP,
synchronní dvojice JP, synchronní dvojice ČP
vyhlášení vítězů JP + ČP
Přebor Sokola 2017 (pořádá TJ Sokol Kampa Praha)

Časový rozvrh a tréninky budou upřesněny podle počtu přihlášených závodníků.
Jana Štefaniková v. r.
KT ČGF

