Sportovní klub GymSport Praha a DDM Praha 2
vás srdečně zve na

závod „O pohár Prahy 6 s úsměvem“
MALÝ TEAMGYM
podle pravidel Soutěžního programu TGJ v platném znění k 1.3.2017,
jak je uvedeno na www.gymfed.cz
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

SK GYMSPORT a DDM Praha 2

Termín:

sobota 20.5.2017 v 10 h

Místo:

Tělocvična ZŠ Červený Vrch, Alžírská 26

Organizátoři závodu:
Trenéři SK Gymsport Praha, kontakt info@gymsport.cz.

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek: 12.5.2017
Přihlášky zasílejte na info@gymsport.cz. Je možné přihlásit v každé kategorii 1
družstvo za jeden klub. Hostování je povoleno. Pořadatel má možnost odmítnout
přihlášky po naplnění kapacity.

Losování:

Bude provedeno 13.5.2017.

Stravování:

Není zajištěno, pro rozhodčí je připraveno občerstvení.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ A PRAVIDLA
Upravená pravidla jsou přílohou pozvánky.
Podmínka účasti:
.
1. Včas zaslaná přihláška se seznamem závodníků a jejich datem narození.
2. Nominace 2 rozhodčích za SK, přičemž jeden rozhodčí musí mít kvalifikaci, druhý
alespoň předchozí zkušenost s rozhodováním TGJ. V případě, že SK nemá
kvalifikované ani zkušené rozhodčí, nominuje 2 organizátory.
3. Při prezenci je nutné odevzdat vyplněné formuláře s danou obtížností pro akrobacii a
trampolínu a opravený jmenný seznam závodníků, pokud došlo ke změnám.

Startovné:
50 Kč za závodníka. Startovné se hradí u prezence nebo předem zasláním na číslo účtu
274893010/0300.V případě bezhotovostního převodu se při prezenci prokážete potvrzením po
převodu (výpisem z účtu).
Startovné bude použito na úhradu cen!
Ceny:
Vítězné družstvo v každé kategorii obdrží Pohár Prahy 6. Družstva na 2.-3. místě obdrží medaile
diplomy a věcné ceny. Družstva na dalších místech obdrží diplomy a věcnou cenu. V kategorii 0
budou medailí odměněni všichni závodníci.
Organizační pokyny:
Hudební doprovod pro každou disciplínu zašlete nejpozději do 14.5.2017 ve formátu MP3 (nebo
jiném běžném formátu) na email info@gymsport.cz. Žádejte potvrzení o přijetí. Na závod přineste
hudbu ještě na CD nebo flash disku (USB), které bude označeno jménem družstva a názvem
disciplíny. Podmínky pro hudební doprovod jsou upraveny v pravidlech.
Nářadí:
Akrobatická podlaha (reuter), airfloor (6 metrů), koberec a žíněnky na rozcvičení, 4 různé
trampolíny, švédská bedna, 4 dílná molitanová bedna, kůň. U kategorie 0 a I lze použít k rozběhu na
trampolínu lavičku nebo díly molitanové bedny. Požadavky na nářadí nahlásí každý trenér při
rozcvičení technické četě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Výsledky:

Pořadatel závodu zpracuje výsledky po skončení závodu každé kategorie je dá
k dispozici v elektronické podobě vedoucím družstev a trenérům.

Další:

Za zdravotní stav cvičenců zodpovídá vysílající organizace.
Pořadatel nezodpovídá za ztrátu cenných předmětů a peněz.

V Praze dne 12.4.2017

Gabriela Machová
za pořádající SK Gymsport

