KRAJSKÁ SOUTĚŽNÍ KOMISE ČGF ZLÍNSKÉHO KRAJE
Hradská 854, Zlín 762 36
a
ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ SOKOL ZLÍN
Sokolská 663, Zlín 760 01
www.gymnastikazlin.cz

ROZPIS
Přebor Zlínského kraje
ve sportovní gymnastice žen
a
Kvalifikace na Letní olympiádu dětí a mládeže

Z l í n 21. 5. 2017

A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

KSK ČGF Zlínského kraje

Datum:

neděle 21. 5. 2017

Místo konání závodu: gymnastická tělocvična TJ Sokol Zlín, Sokolovna, Sokolská 663, 760 01, Zlín
Činovníci závodu:

Přihlášky:

ředitel závodu

Vratislav Řezáč

jednatel

Jiří Korec

hospodář

Jitka Kejřová

vedoucí technické čety

Martin Honzek

vedoucí počtář

Jiří Korec

vedoucí nástupu

Martin Honzek

zdravotník

Leona Kabourková

hlasatel

Martin Honzek

zástupce KSK ČGF

Vratislav Řezáč

hlavní rozhodčí

Kateřina Valová

uzávěrka přihlášek - pátek 12. 5. 2017
Do přihlášky prosím uveďte i jmenný seznam vámi nominovaných rozhodčích a
jejich platnou kvalifikaci (třídu).
Přihlášky zasílejte pořadateli závodu prostřednictvím e-mailu:
zeny@gymnastikazlin.cz

Losování:

Uskuteční se v den závodu, na technické poradě v místě konání závodu.

Stravování:

Závodnice, trenéři, rozhodčí i činovníci na vlastní náklady.
K dispozici bude bufet.

Cestovné:

Závodnice a trenéři na vlastní náklady, KSK ČGF hradí jízdné nominovaným
rozhodčím dle směrnice ČGF.

Závodní kancelář:

Bude otevřena v místě konání závodu 21. 5. od 7:30.

B. Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se dle platných pravidel FIG, závodního programu ženských složek platného
od 1. 1. 2016, Soutěžního a Disciplinárního řádu ČGF a směrnic tohoto rozpisu.

Kategorie:

dle platného závodního programu

Startují :

KRAJSKÝ PŘEBOR
– základní stupeň (při zájmu bude vypsána i kategorie ZS mladší pro ročník 2011),
mladší žákyně, starší žákyně; žákyně A, B, C; juniorky B, C; ženy B, C
KVALIFIKACE LODM – závod pro ročníky 2002 – 2006 dle obtížnosti juniorky B

Časový program:

7:55

porada trenérů a rozhodčích

8:00 - 8:55

rozcvičení 1. sledu (ZS, MŽ)

9:00

zahájení závodu 1. sledu (ZS, MŽ)

cca. 11:00

zahájení závodu 2. sledu (ostatní kategorie)

cca. 13:30

vyhlášení výsledků

cca. 15:00

kvalifikace na LODM

Po skončení závodu prvního sledu proběhne 30 minutové rozcvičení druhého sledu.
Po vyhlášení výsledků proběhne rozcvičení závodnic pro kvalifikaci na LODM.
Zástupce KSK ČGF si ve spolupráci s pořadateli vyhrazuje právo na úpravu
časového programu v závislosti na počtu přihlášených závodnic v jednotlivých
kategoriích (upravený časový harmonogram zašleme oddílům nejpozději ve
čtvrtek 18. 5. 2017)
Rozhodčí:

Každý oddíl zajistí alespoň 2 rozhodčí.
Nominace rozhodčích na jednotlivá nářadí bude upravena na poradě rozhodčích.

Ceny:

První 3 závodnice v každé kategorii obdrží diplom.

Podmínky účasti:

1. Včas zaslaná přihláška.
2. Prezence v závodní kanceláři nejpozději 15 minut před zahájením porady.
3. Registrační průkaz závodníka a Potvrzení registrace oddílu a závodníků, platná
lékařská prohlídka všech závodníků ne starší 1 roku.

Startovné:

100,- Kč za závodnici registrovanou v ČGF
130,- Kč za závodnici neregistrovanou v ČGF
Závodnice účastnící se kvalifikace na LODM za tento závod startovné neplatí.

Úbor:

Podle pravidel FIG.

Námitky:

Námitky technického rázu dle pravidel FIG a Soutěžního řádu ČGF.
Námitky vůči výsledné známce nejsou povoleny.

Výsledky:

Pořadatel zpracuje a rozešle do 5 dnů dle Soutěžního řádu ČGF.

Doping:

Dle reglementu FIG pro kontrolu dopingu.

Jan Korec

Vratislav Řezáč

sekretář KSK ČGF

předseda KSK ČGF

Zlínského kraje

Zlínského kraje

