R O Z P I S (rev. 20.3.2019)
Přeboru Moravy ve skocích na trampolíně 2019
6.4.2019 – Olomouc
Pořadatel:

TJ Sokol Olomouc

Datum a místo konání:

sobota 6. dubna 2019
Tělocvična Sokol Olomouc, tř. 17. listopadu 1

Přihlášky:

zašlete do 30.3.2019 na e-mail petr.dostal@centrum.cz
a majka.misakova@seznam.cz
Při nedodržení termínu přihlášek bude vybráno dodatečné startovné 1000 Kč
za závodníka.
Případné změny v přihláškách prosím oznamte nejpozději v pátek 5.4.2019
do 20.00 hod.

Kategorie a účast:
 Dospělí
 Junioři
 Žactvo starší*
 Žactvo mladší*
 Žactvo nejmladší


jednotlivci ženy a muži
2003 a starší - sest. A, C dle věku, D3, E
2002 – 2006 - sest. B
2004 – 2006 - sest. D2, E, ODM
2007 – 2008 - sest. B, C12, D1, E, ODM
2009 – 2011 - sest. C12, D1, E, L3 – L9, ODM

Vložený závod nováčků (povinná sestava + volná sestava, bez finále)
- starší
2011 – 2007 - sestava L1 – L2
- mladší
2012 a mladší - sestava L1 – L2

Technická ustanovení:
Závod se organizuje podle Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na trampolíně, předpisů
platných v ČR pro rok 2019 a předpisů pro soutěž ODM 2019 (povinná sestava) s následujícími
odchylkami:
 Sestavy: v kategorii dospělých v prvních / povinných sestavách získají také hodnotu obtížnosti 4 prvky,








označené hvězdičkou v závodní kartě.
Sestava A - žádný z těchto čtyř prvků nesmí být opakován v druhé sestavě, při opakování nebude jeho
obtížnost počítána.
Sestavy C, D3, E, ODM - všechny 4 počítané prvky z prvních/povinných sestav mohou být opakovány v
druhé sestavě.
Obtížnost volné sestavy: platí omezení obtížnosti dle Soutěžního řádu.
Finále: známky za kvalifikaci a finále se sčítají.
*Čas letu: stopkami bude měřen celkový čas za sestavu, a to pouze v kategoriích žactvo starší a žactvo
mladší, ze kterých se budou kvalifikovat závodníci ODM 2019. Závodníci musí začít sestavu příklepem.
Pokud je jejich zahájení jiné, musí se jejich trenér nejpozději při rozcvičení závodní skupiny domluvit
s rozhodčími času na způsobu zahájení sestavy. Nebude-li možné rozpoznat zahájení sestavy, bude čas
měřen až od druhého prvku sestavy.
Cestování: známky nebudou připočítávány ke známce za sestavu.

Rozhodčí:
Startovné:
Nářadí:

alespoň 3 rozhodčí z každého přihlášeného oddílu
100 Kč za každého přihlášeného závodníka
2 trampolíny Eurotramp

Časový rozvrh:
Sobota 7.4.2018

09.00 – 10.25
10.25 – 10.55
do 09.45
10.30
11.00 – 15.00

tréninky – žactvo, nováčci
tréninky – junioři, dospělí
odevzdání závodních karet
porada vedoucích a rozhodčích
závod

UPOZORNĚTE PROSÍM VŠECHNY ÚČASTNÍKY ZÁVODU (VČETNĚ DOPROVODU),
ABY SI S SEBOU VZALI PŘEZUTÍ DO TĚLOCVIČNY!

