TJ Slovan Praha
pořádá

26. ročník závodu

Memoriál Evy Bosákové
v sobotu 13. dubna 2019
v gymnastické hale Základní školy
Strossmayerovo nám. 4, Praha 7

Eva Bosáková
(18. prosince 1931 – 10. ledna 1991)

 olympijská vítězka na kladině, Řím, 1960
 mistryně světa v prostných, Moskva, 1958
 mistryně světa na kladině, Moskva, 1958
 mistryně světa na kladině, Praha, 1962
Narodila se jako Eva Věchtová 18. prosince 1931 v Mladé Boleslavi, kde také prožila dětství a mládí.
Její otec Alois Věchet byl vynikající gymnasta, příslušník Sokola. Reprezentoval Československo na
olympijských hrách v Berlíně v roce 1936.
Eva byla průkopnicí nového pojetí ve sportovní gymnastice. Přichází s novými tvary ve cvičení
prostných i na kladině, zaměřenými na plastičnost, velkou kloubní pohyblivost, ohebnost páteře a na dobré
odrazové schopnosti – rozštěpy, přemety a různé tvary saltového charakteru. To vše znamená v padesátých
letech revoluční zlom ve vývoji ženské gymnastiky.
Poprvé reprezentovala v roce 1949 a závodní kariéru ukončila po 15 letech, v roce 1964. Během ní se
stala olympijskou vítězkou, trojnásobnou mistryní světa, získala dalších 12 medailí z olympijských her a
mistrovství světa a 35 mistrovských titulů na mistrovství Československa. V roce 1960, po olympijských
hrách v Římě, byla vyhlášena nejlepším sportovcem Československa.
Krátce po svých devětapadesátých narozeninách, 10. ledna roku 1991, Eva Bosáková uprostřed příprav
svého projektu, založení centrum moderního životního stylu pro ženy, náhle zemřela na výduť tepny
v mozku.

Rozpis závodu
Preambule
Sportovní gymnastika žen
Závody:

Hlavní závod − dvojboj (kladina & prostná)
Finále na kladině
Evičky – dvojboj (kladina & prostná) pro žákyně

A) Všeobecná ustanovení
1. Název závodu:

26. ročník závodu Memoriál Evy Bosákové

2. Pořadatel:

TJ Slovan Praha - oddíl sportovní gymnastiky

3. Datum:

sobota 13. 4. 2019

4. Místo:

Gymnastická hala v Základní škole, Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7

5. Činovníci:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
jednatel

6. Kontakt:

E-mail: Bosakova@slovanpraha.wz.cz , tel. Vratislav Churavý 602 373 549

Churavý Vratislav
Bažantová Eliška
Lagronová Svatava

7. Přihlášky:
Předběžné:

Pro závodnice, které chtějí zajistit ubytování v hotelu - počet závodnic a počet
dalších osob s požadavky na ubytování do 31. 1. 2019

Konečné:

Přihlášky podávejte prostřednictvím informačního systému GIS nebo e–mailem
na adresu Bosakova@slovanpraha.wz.cz V mailu uveďte klub, jméno a
příjmení, rok narození, kategorii a jméno trenéra pro každou závodnici.
Uzávěrka je v obou případech 8. 4. 2019.

8. Omezení:

Může startovat nejvýše 5 závodnic z každého gymnastického klubu, z toho
nejvýše dvě v závodě Eviček. V závodě Eviček nemohou startovat závodnice
vybrané do úseku žákyň ČGF a účastnice Mistrovství ČR jednotlivkyň v roce
2018. Členky reprezentačních výběrů mohou startovat v hlavním závodě bez
omezení. Pořadatel má právo udělit výjimku nebo přihlášku odmítnout.

9. Přihláška rozhodčí:

Každý startující oddíl by měl na vlastní náklady zajistit minimálně
jednu/jednoho rozhodčí/ho. Její/jeho jméno a kvalifikaci zašlete spolu
s přihláškou.

10. Startovné:

400 Kč (16 €) za závodnici

11. Úhrada výloh:

Gymnastky, trenéři i rozhodčí se závodu účastní na své vlastní náklady

12. Stravování:

V den závodu bude na místě otevřen bufet

13. Ubytování:

Možnost přespání v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích za 30 Kč na osobu.
Příjezd je možný 13. 4. od 16 do 22 hod. nebo jinak po předběžné dohodě.
Ubytování může být zajištěno i v hotelu. Cena hotelu asi 600 Kč. Případný
zájem o nocleh v hotelu či jiné požadavky uveďte prosím na předběžné
přihlášce. Tu prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do 31. 1. 2019

14. Losování:

Bude provedeno ve čtvrtek 11. 5. v 18 hod. v sídle TJ Slovan Praha.

15. Závodní kancelář:

Bude otevřena v den závodu od 8:30 hod.

B) Technická ustanovení
16. Předpis:

Soutěží se v gymnastickém dvojboji (kladina a prostná) a samostatném finále
na kladině. Závodí se podle pravidel FIG ve znění platném pro období 20172020, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.
Pro závod Evičky není nutný hudební doprovod a pro hodnocení se použije
doplňková tabulka prvků pro nižší věkové skupiny nad rámec pravidel ze str. 52
závodního programu ženských složek.
Kladina: Prvek A = 0,10, B = 0,20, C = 0,30 (prvky vyšší obtížnosti nejsou povoleny).
SP:
1. spojení dvou různých gymnastických prvků, min. jeden s rozsahem 180°
2. obrat ze skupiny 3 FIG
3. akrobatický prvek
4. různý akrobatický prvek
Skladební požadavky musí být plněny prvky na kladině, nikoliv seskokem a
náskokem, kotoul vpřed se zastavením neplní požadavek na akrobatický prvek.
Prostná: Prvek A = 0,10, B = 0,20, C = 0,30 (prvky vyšší obtížnosti nejsou povoleny).
SP:
1. pasáž dvou různých gymnastických skoků, jeden s rozsahem 180°
2. obrat jednonož min. 360°
3. saltový prvek odrazem obounož
4. akrobatický prvek vzad s letovou fází
Za akrobatickou řadu je považováno přímé spojení dvou akrobatických prvků s
letovou fází nebo samostatné salto odrazem obounož.

17. Kategorie:

žákyně
juniorky
ženy
Evičky:

18. Podmínka účasti:

Včas zaslaná přihláška přijatá pořadatelem, včas provedená registrace
(prezence) v závodní kanceláři.
Podmínkou účasti ve finále je absolvování závodu na kladině v hlavním závodě.
Do finále se kvalifikuje 10 závodnic s nejvyšší známkou na kladině. V případě
rovnosti známek rozhoduje o postupu vyšší bodový zisk z hlavního závodu
(dvojboje). Při další shodě postupují všechny závodnice se shodným
hodnocením.

Finále:

19. Vyhodnocení:
Hlavní závod:

Finále::

Evičky:

nar. 2007 – 2011
nar. 2004 – 2006
nar. 2003 a starší
nar. 2009 a mladší

(8 – 12 let)
(13 – 15 let)
(16 let a starší)
(10 let a mladší)

Vyhlašuje se absolutní vítězka bez ohledu na kategorie a nejlepší tři závodnice
v každé kategorii. O umístění rozhoduje součet známek získaných za cvičení na
kladině a v prostných. V případě rovnosti známek na 1. místě v absolutním
pořadí rozhoduje lepší hodnocení v prostných, v případě shody se vítězky utkají
o vítězství ve finále v prostných, v případě rovnosti známek v jednotlivých
kategoriích nebo na dalších místech se závodnice dělí o umístění.
Vyhlašují se nejlepší tři závodnice. O umístění rozhoduje známka získaná za
cvičení ve finále. V případě rovnosti známek rozhoduje známka získaná za
cvičení na kladině v hlavním závodě, při další shodě rozhoduje známka za
cvičení prostných v hlavním závodě. Budou-li tato kritéria shodná pro více
závodnic na 1. místě, budou tyto závodnice absolvovat dodatečný rozhodující
závod na kladině. Při shodě na dalších místech se závodnice dělí o umístění.
Vyhlašují se nejlepší tři závodnice. O umístění rozhoduje součet známek
získaných za cvičení na kladině a v prostných. V případě rovnosti se závodnice
dělí o umístění.

20. Ceny:

Závodnice na prvních třech místech v každé kategorii a ve finále dostanou
medaile a diplomy.
Hlavní závod:
absolutní vítězka: Pohár věnovaný Českým klubem olympioniků
v každé kategorii: 1. místo 1 500 Kč (60 €)
2. místo 1 000 Kč (40 €)
3. místo
500 Kč (20 €)
Finále na kladině:
vítězka:
horské kolo
2. místo 1 000 Kč (40 €)
3. místo
500 Kč (20 €)
Poznámka: Při dělení pořadí mezi více závodnic se odpovídající ceny dělí rovným dílem.
Evičky:
1. – 3. místo
věcné ceny

21. Časový program:

8:00 – 9:00 volné rozcvičení
8:20 – 9:00 prezence žákyň a Eviček
8:20 – 12:00 prezence juniorek a žen
9:00 – 10:20 organizované rozcvičení žákyň a Eviček
9:10 – 9:20 porada a losování žákyň a Eviček
10:00
zahájení závodu
10:05 – 12:50 hlavní závod žákyň a závod Eviček
12:10 – 12:20 losování juniorek a žen
12:50 – 13:45 organizované rozcvičení juniorek a žen
13:50 – 14:00 vyhlášení výsledků Eviček
14:00 – 16:30 hlavní závod juniorek a žen
16:40 – 16:45 prezence a losování finále
16:45 – 16:55 organizované rozcvičení pro finále
17:00 – 17:40 finále na kladině
18:00
vyhlášení výsledků, ukončení závodu
Poznámka: Může být dodatečně upraven podle počtu prezentovaných závodnic.

C) Závěrečná ustanovení
22. Úbor:

Závodnice, trenéři a rozhodčí dle pravidel FIG.

23. Námitky:

Podle soutěžního řádu ČGF.

24. Hudební doprovod:

Hudební doprovod v souboru nazvaném jménem závodnice a názvem klubu
(např. Novakova_Jana_Slovan_Praha) zašlete do 8. 4. 2019 na e-mailovou
adresu hudby@slovanpraha.wz.cz. Zároveň sebou přineste zálohu na
samostatném kompaktním disku (CD) nebo USB flush disku označeném
jménem závodnice a názvem klubu.

25. Doping:

Zakázán podle reglementu FIG pro kontrolu dopingu.

26. Výsledky:

Zpracuje pořadatel v den závodu. Budou zveřejněny na internetu, na stránkách
ČGF (http://www.gymfed.cz/). Na vyžádání budou zaslány e-mailem.

27. Rozhodčí:

Další kvalifikované rozhodčí zajistí pořadatel.

28. Dárek:

Každá závodnice dostane upomínkový dárek.

Praha, únor 2019
Bažantová Eliška
hlavní rozhodčí

Churavý Vratislav
ředitel závodu

