28. LITOMĚŘICKÝ KALICH
NOMINAČNÍ ZÁVOD PRO ODM 2019 PRO PRAHU, ÚSTECKÝ, LIBERECKÝ A STŘEDOČESKÝ KRAJ

LITOMĚŘICE, 28. DUBNA 2019
POŘADATEL:

Trampolíny Litoměřice, z.s.

DATUM KONÁNÍ:

Neděle 28.4.2019

ŘEDITEL:

Blanka Michalková

MÍSTO KONÁNÍ:

Hokejová hala areálu Kalich Arena
Vchod: Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice

ZÁVODNÍ
KATEGORIE

Jednotlivci s povinnou sestavou L1 až L9, jednotlivci s povinnou sestavou ODM.
Každý jednotlivec smí soutěžit maximálně v jedné závodní kategorii jednotlivců.
Závodní kategorie:
L1 dívky jednotlivkyně
L2 dívky jednotlivkyně
L3 dívky jednotlivkyně
L4 dívky jednotlivkyně
L5 dívky jednotlivkyně
L6 dívky jednotlivkyně
L7 dívky jednotlivkyně
L8 dívky jednotlivkyně
L9 dívky jednotlivkyně

L1 chlapci jednotlivci
L2 chlapci jednotlivci
L3 chlapci jednotlivci
L4 chlapci jednotlivci
L5 chlapci jednotlivci
L6 chlapci jednotlivci
L7 chlapci jednotlivci
L8 chlapci jednotlivci
L9 chlapci jednotlivci

ODM dívky jednotlivkyně

ODM chlapci jednotlivci

Sestava L4 bude předvedena v podobě upravené pro potřeby závodu (viz příloha
Povinné sestavy).
Na základě počtu přihlášených budou některé kategorie rozděleny dle věku na
„mladší“ a „starší“ tak, aby počet soutěžících byl přibližně kolem 10.
PŘIHLÁŠKY

do 15.4.2019 prostřednictvím http://www.trampolinescore.com/ nebo doručit
seznam dětí v excelové tabulce včetně celého data narození na email:
litomericky.kalich@seznam.cz . Po dohodě s ředitelkou soutěže lze v mimořádných
případech závodníka/ci přihlásit i později, do 28.4.2019, 8:30 hod.

STARTOVNÉ:

200 Kč za jednotlivce.

PLATBA
Na místě závodu na základě aktualizovaných přihlášek z 24.4.2019.
STARTOVNÉHO:
ROZHODČÍ:

Žádáme, aby každý zúčastněný oddíl zajistil minimálně 2 rozhodčí (jméno uveďte
v přihlášce) po celý průběh závodu. Pro rozhodčí bude připraveno lákavé
občerstvení a finanční odměna.

NÁŘADÍ:

EUROTRAMP (4 x 4) - 2 ks závodní trampolíny, z toho 1x ULTIMATE
EUROTRAMP (4 x 4) - 1 ks rozcvičovací trampolína

ZÁVODNÍ
OBLEČENÍ

Dle Pravidel nebo
Závodníci: tílko bez rukávů, šponovky nebo trenýrky nebo legíny, bílé ponožky nebo
trampolínové obutí.
Závodnice: trikot s nebo bez rukávů, mohou být oblečeny legíny, bílé ponožky nebo
trampolínové obutí.
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TECHNICKÁ
USTANOVENÍ:

Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích na
trampolíně pro rok 2019 s odchylkami popsanými v tomto rozpise.
Registrace závodníků (a platba startovného) probíhá v časovém období, které
začíná 60 min před plánovaným začátkem závodu konkrétní soutěžní skupiny a
které končí plánovaným začátkem tréninku této skupiny na tréninkové trampolíně.
Např. L1 dívky (2008-2010) závodí od 9:00 hod a trénink mají od 8:30 a proto
registrace začíná v 8:00 hod a končí v 8:30 hod.
Soutěžící zacvičí povinnou sestavu L1 až L9 nebo ODM. V soutěžních kategoriích
L5 až L9 a ODM zacvičí také volnou sestavu. Tím je ukončena kvalifikace (v
kategoriích L5 až L9 a ODM je kvalifikace tvořena součtem povinné a volné
sestavy). Pět nejlepších v každé soutěžní skupině L1 až L9 postupuje do finále, kde
předvedou jednu finálovou sestavu. Pokud nastoupí 5 a méně závodníků ve
skupině, pak do finále postupují 3 nejlepší. Pokud nastoupí 3 a méně závodníků,
pak se finále nekoná. V případě ODM postupuje do finále 8 nejlepších dívek a 8
nejlepších chlapců.
Vítězem je závodník s nejvyšším počtem bodů za finálovou sestavu. V případě 3 a
méně závodníků je vítězem závodník s nejvyšším počtem bodů za kvalifikaci.
U všech sestav bude hodnoceno provedení, u volných a finálových sestav také
obtížnost, u sestav ODM také výška sestavy (ToF) a tzv. cestování (HD).
Rozcvičení jednotlivců bude probíhat dle harmonogramu na tréninkové trampolíně.
Na závodní trampolíně již nebude rozcvičení před vlastní soutěžní sestavou, ani
před finále.

PŘEDBĚŽNÝ
PROGRAM

8.00 počátek registrace závodících
8.30 porada vedoucích a rozhodčích
9.00 až 12.00 závod L1 až L3 jednotlivci, vyhlášení výsledků
12.00 až 12.45 pauze a vystoupení (show)
12.45 až 15.00 závod ODM, vyhlášení výsledků
15.00 až 16.45 závod L4 až L9 jednotlivci, vyhlášení výsledků

VYHLAŠOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ

Každý včas přihlášený účastník závodu obdrží dar (nebo cenu) a diplom, 3 nejlepší
v každé závodní kategorii i medaili.

UPOZORNĚNÍ

Závodit se bude v hokejové hale (po vypuštění ledu). Povrch haly je pogumován,
povrch na chodbách je určen pro pohyb ve venkovním obutí nebo v bruslích.
Doporučujeme vzít si kromě závodního obutí také obuv botaskovitou nebo nějaké
sportovní nazouváky pro komfortnější pohyb na všech těchto zmíněných površích.

Těšíme se na setkání s Vámi v pěkném královském městě Litoměřice!!!
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