DOBŘÍŠSKÝ POHÁR V TEAMGYMU
3. ročník
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Přihlášky:
Podmínka účasti:

Gymnastika Dobříš, z.s.
27.5.2017 (sobota)
Sportovní hala, ulice - Školní 36, Dobříš 26301
Jitka Holcová
Dana Milatová
vyplněný tiskopis zasílejte do 18.5.2017 na adresu hankastar@centrum.cz
včas zaslaná přihláška s počty dětí v družstvu, jmenný seznam závodníků odevzdáte při
prezenci
každý oddíl přiveze min. jednu rozhodčí pod pokutou 1500 Kč, uvést v přihlášce
přihlášky přijímáme do naplnění kapacity počtu 15 družstev v každé kategorii
z každého oddílu se mohou přihlásit maximálně 2 družstva do každé kategorie
závodník/závodnice může startovat pouze v jednom družstvu a v jedné kategorii
Omezení:
v závodu nesmí startovat závodníci registrovaní v ČGF a ti, co se účastnili MČR v
teamgymu v roce 2016 a 2017
Startovné:
100,- Kč za každého závodníka
Časový rozvrh:
bude odeslán přihlášeným oddílům po obdržení přihlášek, podle počtu přihlášených
oddílů bude upraven časový program a rozcvičení
8:00 – 9:00
prezentace, rozcvičení
8:45 – 9:00
porada trenérů a rozhodčích
9:00
nástup a zahájení závodu
Technické informace vám zodpoví Jitka Holcová na tel.: 777 145 603

Technická ustanovení:
Závodí se podle ustanovení tohoto rozpisu, pravidel Soutěžního programu TG Junior I.-III. platného od
1.1.2015 a to pouze ve dvou disciplínách akrobacii a trampolíně.
http://www.gymfed.cz/prilohy/000/516/SP_TGJ_I-III_all.pdf
Kategorie:
Dívky, chlapci a mix družstva závodí společně (akrobacie, trampolína).
O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka.
1. kategorie 0 2010 a mladší
2. kategorie I. 2008 - 2009
3. kategorie II. - 2006 - 2007
4. kategorie III. - 1999 a mladší
Výjimky z pravidel:
1) U kategorie 0 a I není požadována týmová série na akrobacii a přeskoku. (V obou sériích všichni závodníci
předvádí stejný prvek nebo obtížnost prvku zvyšují).
2) U kategorie 0 a I je na přeskoku povolen náskok do dřepu, výskok, hodnota prvku je 0.
Nářadí:

Hudba:

akrobacie - možno výběru 1) rozběhové žíněnky, 2x nafukovací žíněnka, délka
12 metrů, 2) gymnastický koberce s lamelami – nepruží, 12 metrů
přeskokové nářadí - švédská bedna, molitanový přeskokový stůl (Diony sport)
trampolína - závodní pro Teamgym nebo tréninková pružinová pro nejmladší kategorie
po přijetí vaší přihlášky zašlete hudební doprovod pro každou disciplínu na email
hankastar@centrum.cz nejpozději však do 20.5., každý soubor pojmenujte následovně
disciplína_klub_kategorie (př. akrobacie_gymnastikadobris_kategorie1.mp3)

Formuláře:

vyplněné formuláře na akrobacii, trampolínu podle Soutěžního programu se
odevzdají 4 vyhotoveních při prezenci

Námitky a protesty: se nepřijímají
Ceny:

Družstva na prvních třech místech obdrží medaile, diplom a věcné ceny. Každé
družstvo, které se zúčastní soutěže obdrží diplom a věcné ceny.

Změna rozpisu vyhrazena

Gymnastika Dobříš, z.s.

