ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
komise skoků na trampolíně
Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, Česká republika
tel./fax: 257 210 811

e-mail: trampoliny@cstv.cz

web: http://trampoliny.cstv.cz
Praha 22.10.2018

ROZPIS
Mistrovství České republiky družstev 2018 ve skocích na trampolíně
24. 11. 2018 - Liberec
Pořadatel:

Trampolíny Liberec z.s.

Datum a místo konání: sobota 24. listopadu 2018
Trampolínové centrum Orionka v Liberci,
Jizerská 250, Liberec
Ředitel/ka závodu:

Ing. Miroslav Patrman

Termín přihlášek: do 7. 11. 2018 elektronicky na https://gis.gymfed.cz. Do přihlášky uvedete i
rozhodčí, do poznámky přihlášky uvedete také trenéry, vedoucí a další zúčastněné osoby
a funkcionáře.
Kategorie a účast: smíšená 3-4 členná družstva bez horního věkového limitu. První rok
závodního věku je 8 let. Přihlášené závodnice a závodníci s českým občanstvím nebo
s dlouhodobým pobytem v České republice, prokáží se platnou registrací závodníka v
ČGF pro rok 2018 a předloží potvrzení o absolvované lékařské prohlídce z pracoviště
tělovýchovného lékařství ne starší 1 roku (včetně data konání soutěže).
Technická ustanovení: Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích
na trampolíně pro rok 2018.
Sestavy : První / povinné sestavy A - D podle věku závodníka. V první sestavě A se nepočítá
žádná obtížnost za předvedené prvky. Přesto budou v první sestavě A v závodní kartě
hvězdičkou označeny čtyři prvky, které se nesmí opakovat ve volné sestavě.
Neoznačení čtyř prvků v první sestavě A se považuje za nenaplnění požadavků, a to
za každý neoznačený prvek. Soutěžící s povinnou sestavou D1 obdrží za obtížnost
volné sestavy známku maximálně 4,0 b. Soutěžící s povinnou sestavou D2 nebo D3
obdrží za obtížnost volné sestavy známku maximálně 6,0 b.
Startovní pořadí v družstvu: závodníci v družstvu budou nasazeni v pořadí, v jakém budou
uvedeni v přihlášce, tj. závodník na prvním řádku družstva A bude nastupovat jako 1. v
družstvu A, závodník na druhém řádku družstva A bude nastupovat jako 2. v družstvu
A, atd.

Výkonnostní požadavky pro start na MČR
(body za kvalifikaci včetně ToF)
věk
MČR družstev

8-10

11-12
x
71,0
B/C12/D1

13-14

15-16

17
18
79,0 A s obtížností
73,0
73,0
76,0
B/C14/D2 B/C16/D3
B/C18/D3

18+

Sportovní gymnastika - Skoky na trampolíně - Akrobatická gymnastika - Gymnastický aerobik - Gymnastika pro všechny

Rozhodčí:

budou nominování podle přihlášek rozhodčích oddílů

Závodní karty: musí být odevzdány do sekretariátu závodu v čase uvedeném v rozpise závodu
Nářadí:

2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm

Startovné: 2 000,- Kč / družstvo podle stavu přihlášek k půlnoci třetího dne před plánovaným
začátkem závodu.
Další startovné: 200,- Kč / přihlášku při nedodržení termínu přihlášky.
Poplatek: 1 000,- Kč za každé družstvo přihlášené po půlnoci třetího dne před plánovaným
začátkem závodu a před termínem odevzdání závodních karet.
Náklady : hradí vysílající složka. KT ČGF hradí ubytování a jízdné rozhodčím.
Jízdné : autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta (skupinové jízdné, zákaznické
jízdné, zpáteční jízdné, obyčejné jízdné), při využití společné jízdenky bude cestovné
oddílu refundováno. Při použití auta zpáteční jízdné ve výši DKR 141,- Kč, LBC 0,- Kč,
LTM 144,- Kč, OLO 363,- Kč, PHA 170,- Kč, ODV 180,- Kč, ROŽ 492,- Kč na osobu.
Ubytování: Hotel Orion, cena 350,-Kč/osoba/noc (kapacita 36 osob). Lze objednat snídani (100,Kč/os), oběd a večeři. Objednávky do 7.11.2018 na mirapatrman@gmail.com
Další možnosti ubytování: Hotel Aréna: http://www.hotelarena.cz/
Inter hostel Liberec: http://www.interhostel.cz/.
Stravování: Nebude zajištěno.
Předběžný časový rozvrh:
sobota

10.30 - 12.30
11.00 11.30 12.30 - 16.00
16.00 - 17.00

trénink MČR družstev
odevzdání karet
porada rozhodčích
kvalifikace MČR družstev
finále, vyhlášení vítězů

Časový rozvrh bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků.
Jana Štefaniková v. r.
KT ČGF

