T.J. Sokol Moravská Ostrava 1
s finanční podporou Statutárního města Ostravy
pořádá

18. ročník závodu

sobota, 18. května 2019
2. kvalifikační závod pro MČR

Miroslav Kojdecký
(1926 – 2001)

Závod se koná na památku našeho dlouholetého činovníka sportovní gymnastiky v orgánech
městských, krajských i celostátních, zakladatele našeho oddílu SG a bývalého úspěšného
reprezentačního trenéra žen – v letech 1960 až 1980 působil v reprezentačním
trenérském týmu a připravoval čsl. gymnastky na šesté OH.
Byl jedním z obnovitelů TJ Sokol Moravská Ostrava 1 po roce 1989, zakladatelem
a předsedou komise sportovní gymnastiky OS při ČOS, kterou řídil až do r. 1998,
kdy ze zdravotních důvodů musel práce zanechat.
Celý život zasvětil sportovní gymnastice a my na něj s vděčností vzpomínáme.

1

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Oddíl sportovní gymnastiky TJ. Sokol Moravská Ostrava 1 Vás srdečně zve
na 18. ročník „Memoriálu M. Kojdeckého“, který se uskuteční s finanční podporou
Statutárního města Ostrava.

Místo:

Sportovní hala, Plzeňská 2627/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

GPS 49°47´34.797´´N, 18° 14´46.433´´E

sobota, 18. května 2019

Datum:
Činovníci závodu:

ředitel závodu
jednatel
počtářská komise
hlavní rozhodčí

- Adolfina Tačová
- Marie Marchlíková
- Pavla Klučková, Miroslav Pačuta
- Ing. Hana Liškářová

Přihlášky:

uzávěrka přihlášek do 10. 5. 2019 prostřednictvím systému GIS

Losování:

proběhne 14. 5.2019

Závodní kancelář: bude otevřena v sobotu 18. 5.2019 od 8:00 hodin
Tělocvična:
Ubytování:
Stravování

bude otevřena v sobotu 18. 5. 2019 od 8:00 hodin
nezajišťujeme
v den konání závodu bude zajištěn prodej občerstvení

Technická ustanovení
Předpis:

dle Závodního programu ženských složek platného od 1.1.2018 včetně aktualizací v lednu
2019, pravidel FIG, Soutěžního řádu ČGF a směrnic tohoto rozpisu

Startují:

VS2 A
VS3 A
VS4 A - kadetky
juniorky a ženy

Podmínka účasti:

včas zaslaná přihláška
zaplacení startovného 400,- Kč na závodnici
registrační průkaz závodnice včetně platné lékařské prohlídky

Rozhodčí:

Každý oddíl je povinen zajistit na vlastní náklady na každých 5 závodnic jednu rozhodčí s
kvalifikaci minimálně II. třídy. Jméno a kvalifikaci rozhodčích zašlete spolu s přihláškou,
rozhodčí musí bodovat celý závod.

8 - 10 let
9 – 12 let
10 – 13 let
13 let a starší

V případě, že oddíl nezajistí rozhodčí na celý závod, nebude oddíl připuštěn k závodu.
Ve výjimečných případech může pořadatel povolit start bez rozhodčí, zaplatí pořadateli před
zahájením závodu poplatek ve výši 300,- Kč za každou zúčastněnou závodnici.
Časový program:
sobota 18.5.

8:00-8:30

prezentace závodnic a rozhodčích

8:00-8:30

volný trénink na závodišti

8:30-9:15

organizované rozcvičení – VS2 A

8:20

porada trenérů a rozhodčích

9:20

nástup

9:30

zahájení závodu

Každá kategorie bude mít organizované rozcvičení a následně závod.
Bližší časový rozpis jednotlivých kategorií bude možný až po uzávěrce přihlášek.
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Obtížnost pro jednotlivé kategorie
VS2 A 8-10 let
dle Závodního programu ženských složek platného od 1.1.2018 - str. 28-38
VS3 A 9 – 12 let
dle Závodního programu ženských složek platného od 1.1.2018 - str. 39-49
VS4 A - kadetky 10 – 13 let
dle pravidel FIG – modifikovaná verze pro juniorky
juniorky a ženy 13 let a více
dle pravidel FIG – modifikovaná verze pro juniorky

Závěrečná ustanovení
Úbor:

Závodnice, trenéři a rozhodčí dle pravidel FIG.

Námitky:

Podle soutěžního řádu ČGF.

Hudební doprovod:

Hudební doprovod musí mít každá závodnice pouze na CD označené jménem

Doping:

Zakázán podle reglementu FIG pro kontrolu dopingu.

Výsledky:

Zpracuje pořadatel v den závodu a budou zveřejněny na internetových stránkách
ČGF.
Při rovnosti bodů ve čtyřboji o umístění rozhoduje nejvyšší známka.
závodnice v každé kategorii na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile a věcné ceny.
V kategorii juniorky a ženy obdrží vítězka pohár věnovaný Českým klubem
olympioniků.

Ceny:

v kategorii juniorky a ženy na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny
1. místo
100 EUR
2. místo
80 EUR
3. místo
60 EUR

Těšíme se na Vaši účast
Ostrava, duben 2019

Ing Hana Liškářová
hlavní rozhodčí

Marie Marchlíková
jednatel
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Závod je pořádán za podpory
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