TJ LOKO PARDUBICE
ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY

pořádá
XIV. ROČNÍK MEMORIÁLU

BLANKY A VERUNKY HORÁKOVÝCH

TERMÍN: 25.11. 2017
TROJBOJ: BRADLA - KLADINA - PROSTNÁ

ZÁVODY PROBÍHAJÍ ZA PODPORY MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC

ROZPIS
MÍSTO: Tělocvična TJ LOKO Pardubice
ul. Terezy Novákové 503, Pardubice - Jesničánky
PŘIHLÁŠKY: do 17.11. 2017
na adresu: Helena Kupková, Smilova 381, 530 02, Pardubice
e-mail: helkup@post.cz
v přihlášce kategorie 2008 uvést kategorii (zda III. se sníženým počtem prvků na bradlech nebo IV.)
STARTOVNÉ:

80 Kč

ROZHODČÍ: Každý oddíl si zajistí na 3 závodnice kvalifikované rozhodčí /nedodržení – pokuta 200 Kč/
ČASOVÝ PROGRAM: 8.00 - 9.45 rozcvičení
9.30
porada
10.00
zahájení závodu
Závod je soutěží jednotlivkyň v každé kategorii a závodem družstev skládajícím se ze tří závodnic. Jedna
závodnice z kategorie 1 nebo 2 (nejvyšší počet bodů) a dvě závodnice (s nejvyšším počtem bodů) ze závodu
II. Ligy.
Omezení: každý oddíl maximálně 10 závodnic

TROJBOJ
závodí se dle platných pravidel a závodního programu a tohoto rozpisu, nebudou prováděny srážky za
povinné a specifické požadavky dodatková tabulka prvků platí pro kategorii I., II.
I. Kategorie (ročník 2010 a ml.)
II. Kategorie (ročník 2009)
bradla - srážka 3 body za sestavu pouze na n.ž.- bez omezení prvků
kladina+ prostná - 1B dle FIG,2A dle FIG (krátká sestava - srážka dle pravidel)
III. Kategorie (ročník 2008) (nebude se započítávat do družstva)
bradla - dle pravidel II. ligy s touto úpravou za krátkou sestavu 5 a více prvků bez srážky, 4 prvky srážka
4 body, méně prvků než 4 srážka 6 bodů)
kladina + prostná dle pravidel II. ligy
IV. Kategorie (ročník 2008 a starší)
bradla + kladina + prostná – dle pravidel II. ligy
(závodnice budou vylosovány bez ohledu na ročník narození, vyhlášení bude provedeno podle ročníku
narození, každý ročník samostatně, pokud bude v ročníku alespoň 5 závodnic. Při menším počtu se ročníky
budou spojovat a to takto 2008-07,2006-05,2004-03, 2002-2001 a starší)
prostná pás cca 16 m, kladina 120 cm pro všechny kategorie

