ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
komise skoků na trampolíně
Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, Česká republika
tel./fax: 257 210 811

e-mail: trampoliny@cstv.cz

web: http://trampoliny.cstv.cz

Praha 17.5.2019

ROZPIS
Mistrovství ČR a Juniorské Mistrovství ČR pro rok 2019
ve skocích na trampolíně – 9. 6. 2019 Dvůr Králové nad Labem
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
Hala při ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 2919, Dvůr Králové n. L
neděle 9. června 2019

Ředitel/ka závodu: Eva Kaňková
Termín přihlášek: do 3. 6. 2019 elektronicky na https://gis.gymfed.cz. Do samostatného
odddílu uvedete také rozhodčí (nominované i náhradníky, viz níže), do poznámky
přihlášky dále uvedete trenéry, vedoucí a další zúčastněné osoby a funkcionáře.
Technická ustanovení: Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích
na trampolíně pro rok 2019.
Účastníci: závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České
republiky registrovaní v ČGF, kteří splnili výkonnostní požadavky pro start na seniorském
nebo juniorském mistrovství České republiky a předloží potvrzení o absolvované
lékařské prohlídce z pracoviště tělovýchovného lékařství ne starší 1 roku (včetně
data konání soutěže) :
Mistrovství České republiky - ženy a muži: jednotlivci a synchronní dvojice (ročník 2004 a
starší).
Juniorské mistrovství České republiky - juniorky a junioři: jednotlivci a synchronní dvojice
(ročník 2002 až 2006).
Výkonnostní požadavky :
Mistrovství České republiky (známka za kvalifikaci) :
- s první sestavou FIG A s hodnotou obtížnosti : 83,0 b.
- s první sestavou FIG B bez hodnoty obtížnosti : 80,0 b.
Juniorské mistrovství České republiky (známka za kvalifikaci s první sestavou FIG B nebo FIG
C bez hodnoty obtížnosti) :
- 13-16 let : 77,0 b.
- 17 let : 80,0 b.
Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před konáním
mistrovství a po konání předchozího mistrovství, nejpozději však do stanoveného termínu
přihlášky. Sledovanými soutěžemi jsou pohárové a mistrovské soutěže, kontrolní závody,
mezinárodní soutěže, kterých se zúčastní reprezentace České republiky, a další soutěže
schválené KT ČGF.
První sestavy:
Mistrovství České republiky: A (FIG A).
Juniorské mistrovství České republiky: B (FIG B) nebo C14 a C16 podle věku.
Závodní karty: Musí být odevzdány do sekretariátu závodu v čase uvedeném v rozpise závodu.
Za nedodržení času odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí, na návrh sekretariátu,
penalizaci jeden bod u první/povinné sestavy. Karty vyplnit předem (je přiložen vzor závodní
karty pro jednotlivce i synchronní dvojice).
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Nářadí:

2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm

Pro vyhlášení titulu „Mistr České republiky“ je nutná účast nejméně tří jednotlivců (synchronních
párů) v příslušné kategorii. Pokud v kategorii startují méně než tři jednotlivci nebo synchronní
dvojice, získají titul „Mistr České republiky“ případně druhé místo závodníci nebo dvojice, kteří
v příslušné soutěži získají za finálovou sestavu nejméně:
Juniorské MČR
MČR
jednotlivci ženy
43,0 bodů
45,0 bodů
jednotlivci muži
44,0 bodů
47,0 bodů
synchronní dvojice ženy
39,0 bodů
42,0 bodů
synchronní dvojice muži
39,0 bodů
43,0 bodů
Startovné: 500,- Kč za start závodníka/synchronní pár dle stavu přihlášek 6.6.2019 24:00 hod.
Další startovné: 200,- Kč / přihlášku při nedodržení termínu přihlášky.
Náklady:

hradí vysílající složka. KT ČGF hradí ubytování a jízdné rozhodčím.

Rozhodčí:
VR
1
4
7
N

Řehořová Martina (ŽIŽ)

SEK-PC

Lubomír Kelnar (ODV)
2
Štefaniková Jana (LTM)
5
Hanáček Radek (ROŽ)
8
Schmidt Bohumil (KAM, Bendová
(LTM), Wagnerová Lenka (ODV),
(ROŽ), Moravová Monika (ŽIŽ)

Kotrba Jiří (ŽIŽ)

SEK Dvůr Králové (DKR)

Juříčková Petra (ROŽ)
3
Hrudová Soňa (LBC)
Zwingerová Hana (KAM)
6
Veličková Michaela (OLO)
HDTS Doleželová Kateřina (LBC)
Mišáková Marie (OLO)
Daniela (LBC), Michalková Blanka (LTM), Nováková Taťána
Dostál Petr (OLO), Křenková Lucie (ROŽ), Vaculínová Věra

Rozhodčí, kteří se nebudou moci mistrovství zúčastnit, žádáme o omluvu obratem na
trampoliny@cstv.cz.
Jízdné (rozhodčí): autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta (skupinové jízdné,
zákaznické jízdné, zpáteční jízdné, obyčejné jízdné), při využití společné jízdenky bude
cestovné oddílu refundováno. Při použití auta zpáteční jízdné ve výši: DKR 0,- Kč, LBC 141,Kč, LTM 296,- Kč, ODV 234,- Kč, OLO 266,- Kč, PRA 219,- Kč, ROŽ 395,- Kč na osobu.
Ubytování: pořadatel nabízí ubytování ve vlastním spacím pytli a na vlastní karimatce v ceně 60
Kč/osoba/noc v tělocvičně TJ Sokol Dvůr Králové n. L. na adrese: Wolkerovo nábřeží 137, 544
01 Dvůr Králové n. L. Požadavky na toto ubytování zašlete do 5.6.2019 na e-mail
vict.e@seznam.cz (p. Kaňková Eva, tel. 774 800 703). Další možnosti ubytování si prosím
zajistěte individuálně, např.: http://www.pensionuvenduly.cz/, https://ssis.cz/ubytovani,
https://www.dvurkralove.cz/cs/sluzby/ubytovani-2.html
Předběžný časový rozvrh:
08.30 - 10.30 trénink J MČR ()
do 9.00 odevzdání závodních karet J MČR
9.30 porada vedoucích a rozhodčích J MČR
10.30 - 12.50 kvalifikace - Juniorské mistrovství ČR
juniorky jednotl.
junioři jednotl.
syn. párů juniorky+ junioři
13.00 - 14.00 finále - Juniorské mistrovství ČR
juniorky jednotl.
junioři jednotl.
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syn. páry juniorky
syn. páry junioři
Vyhlášení výsledků J MČR
do 14.00 odevzdání závodních karet M ČR
15.30 porada vedoucích a rozhodčích M ČR
14.30 - 16.00 trénink M ČR ()
16.00 - 17.50 kvalifikace - Mistrovství ČR
kvalifikace ženy jednotl.
kvalifikace muži jednotl.
kvalifikace syn. párů ženy+muži
18.00 - 19.00 finále - Mistrovství ČR
ženy
muži
syn. páry ženy
syn. páry muži
Vyhlášení výsledků M ČR
Časový rozvrh a bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků.
Jana Štefaniková v. r.
KT ČGF
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