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ROZPIS
Mistrovství ČR a Juniorské Mistrovství ČR pro rok 2021
ve skocích na trampolíně - 12. 6. 2021 Praha - Kampa
Pořadatel:
Ředitel závodu:
Místo konání:
Datum konání:

Oddíl skoků na trampolíně při TJ Sokol Kampa
Petr Dufek
Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
sobota 12. června 2021

Covid-19 (Ochranná opatření se mohou dále upravovat a měnit.)
 Ochranná opatření a závazné hygienicko-epidemické podmínky MZDR pro Mistrovství ČR
jsou zapracovány do Manuálu Covid-19 ČGF pro MČR TRA 2021, dále „Manuál Covid-19
ČGF“ (bude zaslán později po vydání mimořádných opatření platných od 7.6.2021).
 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat obecná ochranná opatření proti nákaze COVID-19
a Manuál Covid-19 ČGF. Vedoucí a trenéři jednotlivých výprav zodpovídají za členy svých
výprav.
 Do tělocvičny mohou vstupovat pouze řádně přihlášení závodníci, trenéři, rozhodčí a
vedoucí jednotlivých výprav a dále organizátoři, funkcionáři a zaměstnanci ČGF a další
osoby se souhlasem ředitele závodu, lékaře nebo zástupce ČGF.
 Všichni účastníci jsou povinni při příchodu předložit vyplněný a podepsaný formulář
Selfreporting Covid-19 (bude zaslán s Manuálem Covid-19 ČGF) a testy nebo doklady o
očkování nebo prodělaném onemocnění Covid-19 podle platného mimořádného opatření
MZdr (viz Manuál Covid-19 ČGF).
Účast: závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České republiky
registrovaní v ČGF, kteří absolvovali lékařskou prohlídku ne starší 1 roku (včetně data
konání soutěže).
Mistrovství České republiky - ženy a muži: jednotlivci a synchronní dvojice (ročník 2006
a starší).
Juniorské mistrovství České republiky - juniorky a junioři: jednotlivci a synchronní
dvojice (ročník 2005 až 2008).
Přihlášky: do neděle 06.06.2021 elektronicky na https://gis.gymfed.cz.
Do poznámky přihlášky uveďte také trenéry a vedoucí výprav. Trenéři by měli být
registrovanými trenéry ČGF.
Startovné: 500,- Kč za start závodníka/synchronní pár.
Závodní karty (viz příloha): zaslat vyplněné do pátku 11.05.2021 16.00 hodin na
trampoliny@cstv.cz. Za nedodržení termínu odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí
penalizaci jeden bod u první/povinné sestavy.
Technická ustanovení: Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích
na trampolíně pro rok 2021.
První sestavy:
Mistrovství České republiky: A (FIG A).
Juniorské mistrovství České republiky: B (FIG B).

Sportovní gymnastika - Skoky na trampolíně - Akrobatická gymnastika - Aerobik - TeamGym - Parkour - Všeobecná gymnastika
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Omezení obtížnosti (závodníci 13-16 let / 2005-2009): obtížnost jednotlivých prvků je omezena
na 1.8 bodu, zacvičené prvky s vyšší obtížností získají hodnocení 1.8 bodu.
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
Nářadí: 2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm.
Rozhodčí a náhradníci:
VR

Řehořová Martina (ŽIŽ)

SEK

1

Juříčková Petra (ROŽ)

2

Nováková Taťána (LTM)

3

Hrudová Soňa (LBC)

4

Zwingerová Hana (KAM)

7

Lubomír Kelnar (ODV)

8

Štefaniková Jana (LTM)

Sokol Kampa (KAM)

Hanáček Radek (ROŽ)
SEK/PC Kotrba Jiří (ŽIŽ)
Schmidt Bohumil (KAM), Dostál Petr (OLO), Křenková Lucie (ROŽ),
Wágnerová Lenka (ODV), Moravová Monika (ŽIŽ), Bendová Daniela
(LBC), Patrman Miroslav (LBC), Doleželová Kateřina (LBC)
Rozhodčí, kteří se nebudou moci mistrovství zúčastnit, prosím o omluvu obratem na
trampoliny@gymfed.cz.
HDTS
N

Náklady: hradí vysílající složka.
KT ČGF hradí nezbytné náklady (cestovné, ubytování, nezbytný test Covid-19)
rozhodčím.
Cestovné: Vnitrostátní jízdné do Prahy a zpět - autobus, vlak 2. třídy ekonomická varianta. Při
použití auta zpáteční cestovné ve výši 2,50 Kč/km/auto, při souběhu maximálně jedno
auto.
Ubytování: Nebude hromadně zajišťováno.
Stravování: Nebude hromadně zajišťováno.
Předběžný časový rozvrh rozcvičení a soutěží (bude upřesněn po přihláškách):
sobota 12.6.2021
od 09.40
vstup do haly, zahájení akreditace
10.10
porada vedoucích a rozhodčích
10.30 - 14.00
junioři
14.30 - 18.00
dospělí

Vladimír Z e m a n v.r.
předseda KT ČGF

Příloha : Závodní karty

