GYMNASTIKA
LIBEREC
Jeronýmova 570/22
Liberec 7
www.gymlib.cz

XXXIX. MEZINÁRODNÍ VETERANIÁDA
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
LIBEREC CZECH REP.
ROZPIS – SCHEDULE
Pořadatel: GYMNASTIKA Liberec www.gymlib.cz
Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec VII
Kontakt:
D.Pietschmann – tel: +420 602 411 221, E-mail: info@gymlib.cz
M. Služevská – tel: +420 723 886 322, E-mail: msluzevska@gymlib.cz

Datum:
Místo:

21. 11. 2020
Gym-hall GYMNASTIKA Liberec
SPORT PARK LIBEREC
Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec VII

(Venue)
A. Všeobecná ustanovení:
1. Přihlášky: do 15. 11. 2020 na adresu: info@gymlib.cz
V přihlášce uveďte plné jméno a rok narození, kategorii, přesnou adresu,
telefon, E-mail.
Application: till 15. 11. 2020 by E-mail: info@gymlib.cz
Please include in your application your full name, date of birth, category,
address, phone number and e-mail.

XXXIX. MEZINÁRODNÍ VETERANIÁDA
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
LIBEREC CZECH REP.

21. 11. 2020

2. Podmínky startu: Přihláška s podpisem, kterým závodník stvrzuje
účast na závodu na vlastní zodpovědnost, při prezenci uhrazené startovné
ve výši 300,- Kč
Starting terms: Signed application by which the competitor certifies
participation in the event on his own responsibility and paid registration
fee of 15,- € (paid on site during registration).
3. Ubytování: Zajistí pořadatel na náklady účastníka v místě závodu.
Objednej s přihláškou! (ubytovna 270,- Kč/noc)
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Accommodation: Will be arranged by the organizer at the cost of the
competitor at the event venue. Please order together with your
application! (hostel 10,- € /night)
4. Časový program - Schedule:
14.00 prezentace, rozcvičení
Registration, warm-up
15.00 slavnostní nástup, zahájení závodu
Opening ceremony
17.30 konec závodu, vyhlášení výsledků
End of competition, victory ceremony
18.00 společná večeře a beseda
Dinner and party

B. Technická ustanovení:
5. Předpis: Závodí se dle platných pravidel FIG, technických podmínek
v tabulce a ustanovení tohoto rozpisu.
Regulation: Competition according to FIG, technical conditions in the
table below and according to this schedule.
6. Startují: Přihlášení závodníci dle věkových kategorií uvedených
v tabulce, kteří splňují podmínky dle bodu 2.
Competitors: Registered gymnasts according to age categories in the
table below who fulfill the conditions as stated in point 2.
7. Diplomy a ceny: Všichni účastníci obdrží diplom.
All participants will receive a Diploma
8. Hodnocení: Všechny sestavy z 10,00 bodů, přeskok dle FIG
Score: All routines from 10.00 points, vault according to FIG
Bonifikace za prvky dle FIG pro všechny kategorie:
Bonus for elements according to FIG:
A – 0,3
B - 0,5
C - 0,7
Chybějící prvek = penalizace 0,5 bodu
Missing element = penalization of 0.5 point
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ZÁVODNÍ PROGRAM - COMPETITION PROGRAM
Kat

Věk
Age

Discipl.
Appar.

Prvků
El.

Přeskok
Vault

A
B
C
D
E
F

30 - 39
40 - 49
50 - 54
55 – 59
60 - 64
65 - 69

5
5
4
4
4
3

6
5
5
4
4
4

G

70 - 74

3

3

H

75 - 79

2

3

I

80 a (…)

1

3

125 stůl/Table
120 stůl/Table
115 stůl/Table
110 stůl/Table
100 stůl/Table
100 stůl/Table
100 koza/gym
Goat
100 koza/gym
Goat
Viz XXX

XXX: Kat. I: Přeskok: 60 cm bedna na šíř, výskok do dřepu (stoje) na
bednu a odrazem seskok.
XXX: Category 1: Vault: 60cm breadth crate, jump into a squat (stand) on
the crate and jump down.
Závodníci od kat. D mohou cvičit i na nízkém nářadí. Závodníci mohou
cvičit na nářadí dle vlastního výběru (i na všech šesti), započítávají se
nejvyšší známky do počtu disciplín pro danou kategorii.
Gymnasts from category D and older may perform on lowered apparatus.
Gymnasts may choose which apparatus they will perform on (even all 6),
the best scores according to minimum number of apparatus will count
towards the competition total.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v časovém programu.
The organizer reserves the right to change the schedule if needed.
Těšíme se na Vás a předejte rozpis i dalším případným borcům.
We look forward to your arrival and please pass the schedule to other
potential participants.
Liberec 06.08.2020

Ing. Dalibor Pietschmann
Gymnastika Liberec
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