ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./fax 257 210 811

2. kolo závodu POHÁRU FEDERACÍ
Praha 11.-12.5.2019
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. Místo konání závodu: Sportovní Areál VŠE Třebešín, Na Třebešíně 3215/1, Strašnice
2. Časový harmonogram: sobota 11.5.2019
9:00 - 11:30 Organizované rozcvičení
10:00 - 11:00 Prezence závodníků
11:00 - 11:15 Porada trenérů
11:15 - 11:45 Porada rozhodčích
12:00 - 12:15 Slavnostní zahájení závodu, prezentace klubu(2x8)
12:15
Soutěž v kat. TEAM AE ND, AG1, AG2
13:00
Soutěž v kat. AG1, AG2, SEN
Vyhlášení výsledků kategorií TEAM AE
Vyhlášení výsledků všech zbývajících kategorií
neděle 12.5.2019
7:30 - 10:00 Organizované rozcvičení
9:30- 10:00 Porada rozhodčích
10:15 -10:30 Slavnostní zahájení závodu, prezentace klubu(2x8)
10:30
Soutěž v kat. NG, ND
Vyhlášení výsledků
3. Kategorie:

New Generation (NG)
National Developement (ND)
Age Group I (AG1)
Age Group II (AG2)
Senioři (SEN)

4. Technické předpisy:

Senioři (18 a více let):
FIG Code of Points 2017 - 2020
Age Groups I and II, ND
FIG Code of Points 2017 – 2020

6 – 8 let
9 - 11 let
12 - 14 let
15 - 17 let
18 a více let

Závazné přihlášky zasílejte do 11.4.2019 na adresu ivasramlová@gmail.com a v kopii na
adresu marka.rezacova@gmail.com .
Spolu s přihláškou zasílejte hudbu ve formátu MP3 na adresu music2kolopf@gmail.com
s popisem: věková a soutěžní kategorie_jméno závodníka_klub_stát (NG IW_Natálie
Pavlíková_Pro Fitness Praha_CZ)

Startovné: 150,-Kč/ závodník/ sestava (platba při prezenci)
Losování: proběhne automaticky pomocí počítačového programu
Ubytování, strava, doprava: hradí si závodníci a trenéři sami; po oba dva dny zajištěno
bistro formou cateringu přímo v místě konání pro daný závod;
parkovacích míst u haly a v blízkém okolí je dostatek
Podmínky účasti: platná registrace u ČGF; lékařská prohlídka ne starší 1 rok(s přihláškou na
závody zodpovídá trenér zároveň za platnost lékařské prohlídky svých závodníků z klubu).
Povinností každého klubu je vyslat jednoho rozhodčího na náklady klubu ( v případě
nesplnění zaplatí příslušný klub 5000 Kč).
Doping zakázaný.
V tréninkovém prostoru haly se pohybují jen závodníci a trenéři, prosíme o sportovní obuv.
Diváci a rodiče jsou v hledišti, pohyb pouze po kobercích.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 6 let zdarma
Organizátor si vyhrazuje právo na nevyhnutelné změny v časovém programu podle
počtu startujících.
Výsledky zašle organizátor závodu v elektronické podobě a ČGF uveřejní na svých webových
stránkách.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů, týkajících se soutěže, nás prosím neváhejte
kdykoliv kontaktovat:

Iva Šramlová a organizační tým Pro Fitness Praha,z.s.
604 503 404
ivasramlova@gmail.com

Praha 1.4.201

