ROZPIS
Krajského přeboru Středočeského kraje ve sportovní gymnastice jednotlivkyň
2020
A) Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: Oddíl SG TJ Sokol Příbram
2. Místo konání: sokolovna TJ Sokol Příbram I-162
3. Datum konání: 17.11.2020
4. Činovníci: ředitel závodu: Václav Nedvěd
Hospodář: Jana Chrastinová
Hlavní rozhodčí: Hana Jíchová
Vedoucí nástupů: Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková
Hlasatel: Lenka Trojanová
Počtářská komise: Michal Šotola
Lékařský dozor: Šárka Sobolíková
5. Přihlášky: do 9.11. 2020, pouze přes systém GIS; v přihlášce uvedeno jméno a příjmení
závodnice, ročník narození, jméno trenéra, kategorie
6. Losování: 13.11.2020
7. Cestovné a odměny: bude proplaceno rozhodčím
8. Startovné: pro všechny závodnice 400 Kč, každý oddíl je povinen přivézt kvalifikovanou
rozhodčí, při nesplnění tohoto požadavku bude navýšené startovné o 300 Kč na každou
závodnici před zahájením závodu
9. Závodní kancelář: bude otevřena od 8:00 hodin.

B) Technická ustanovení
10. Předpis: závodí se dle platného závodního programu ženských složek platného od 1. 1.
2018, dle pravidel FIG a doplňkové tabulky a úprav ZP z roku 2020
11. Startují: děvčata dle vypsaných kategorií: VS1A, VS2A, VS3A, VS4A, VS4B, VS5B, VS6B
Možno zaslat přihlášky i do kategorií: VS0A, VS0B, VS1B, VS2B, VS3B. Tyto kategorie
budou otevřeny v závislosti na počtu přihlášených do postupových kategorií, abychom
mohli vyhovět veškerým aktuálním bezpečnostním požadavkům
12. Podmínky účasti: včasné přihlášení, platná lékařská prohlídka, registrační průkaz ČGF
13. Úbor: závodnice i rozhodčí dle platných pravidel SG

14. Organizační pokyny: prostná se cvičí na pásu 17x2m. Hudební doprovod vložte
k závodnici do GISu. Bradla jsou umístěna v horní tělocvičně.
15. Odměny: závodnice na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy a věcné ceny
16. Časový rozvrh: bude zveřejněn po rozlosování do jednotlivých sledů
17. Výsledky: budou zpracovány v závodní kanceláři a zúčastněným oddílům předány, dále
budou uveřejněny na stránkách ČGF.

V souvislosti s výskytem a průběhem onemocnění Covid 19 a neustále se měnící situací v
ČR budeme v průběhu závodu respektovat aktuální doporučení MZČR. O pravidlech
průběhu závodu Vás budeme informovat.

Prozatím s konáním závodu počítáme, záleží však na aktuální situaci a povolení
sportovních akcí v tomto období. Přihlášené oddíly budou o konání či zrušení závodu
vyrozuměny.

V Příbrami dne 17.10.2020

ředitel závodu
Václav Nedvěd

