Rozpis „Pražské Veteraniády“ 2017
ve sportovní gymnastice mužů
1. Obecná ustanovení
Pořadatel:

T.J. Sokol Praha Vršovice, oddíl sportovní gymnastiky

Datum:

20. 05. 2017, sobota

Místo:

Praha
Gymcentrum Dlabačov 1, 118 00 Praha 1

Spojení:

tram č. 22 od metra Malostranská, tram č. 25 od metra Hradčanská, bus
č. 143 od metra Dejvická, výstup stanice Malovanka

Činovníci:

ředitel závodu:
jednatel:
hlavní rozhodčí:

Přihlášky:

e-mailem
na
adresy:
josefb@centrum.cz,
jirijanu@seznam.cz - do 30. 04. 2017

Ubytování:

dle přání je možno zajistit v hotelu nebo v ubytovně na náklady
účastníka. Nutná písemná objednávka (mailem) nejpozději do
30.03. (hotel) nebo do 15.4. (ubytovna) 2017.

Mgr. Petr Pachl
Mgr. Jaromír Malchar, JUDr. Josef Biňovec
Mgr. Jiří Urbánek

Časový program závodu: 14.00 – 14.50
14.45
15.00
17.00
18.00

jmalchar@atlas.cz,

prezentace a rozcvičení
porada rozhodčích
nástup, zahájení závodu
vyhlášení výsledků
společné posezení v restauraci

2. Technická ustanovení:
Předpis:

závodí muži od 30 let věku v těchto věkových kategoriích a s těmito
obtížnostními požadavky:
kategorie A:
kategorie B:
kategorie C:
kategorie D:
kategorie E:

Hodnota obtížnosti:

30 až 39 let
40 až 49 let
50 až 59 let
60 až 69 let
70 let a více

C = 0,6 b.
B = 0,4 b.
A = 0,2 b.
prvek = 0,1 b.

2A + 4 prvky, výchozí známka 10
1A + 4 prvky, výchozí známka 10
5 prvků,
výchozí známka 10
4 prvky,
výchozí známka 10
bez předpisu obtížnosti, výchozí
známka 10

Hodnocení:
Pokud závodník v dané kategorii NEZACVIČÍ předepsanou obtížnost, hodnota
předepsaných a nezacvičených prvků se mu od výchozí známky ODEČÍTÁ.
Vyšší hodnota prvku vždy NAHRAZUJE prvek nižší hodnoty (př. prvek B nahrazuje
prvek A apod.).
V případě pouhého nahrazení požadovaného prvku obtížnosti prvkem obtížnějším
se přiznává bonifikace v hodnotě rozdílu těchto prvků.
Maximální počet započitatelných prvků do sestavy je 6.
Lze závodit na všech šesti nářadích, do celkového hodnocení se započítávají pouze
tři nejlepší známky
Přeskok – u saltových skoků je výchozí známka 10,5 bodu, u přemetových skoků je
výchozí známka 10 bodů a u zášvihových skoků je výchozí známka 9,5 bodu.
Závodníci starší 60 let mohou použít nízké nářadí
Podmínka účasti:

odpovídající zdravotní
zdravotní prohlídka)

způsobilost

(doporučuje

se

platná

úhrada startovného ve výši 300,- Kč nebo 15,- Euro/závodník
Rozhodčí:

zajistí pořadatel, možno dovést rozhodčí, ale na vlastní náklady

Tituly a ceny:

vítěz obdrží titul "Zasloužilý veterán" ve sportovní gymnastice,
závodníci na prvních třech místech v celkovém pořadí dle
kategorií obdrží diplom a upomínkové věcné ceny.

Partneři závodu:

V Praze, dne 13. 03. 2017

