14TH CZECH AEROBIC OPEN 2021
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AEROBIKU
9. – 11. 9. 2021
PRAHA
ROZPIS SOUTĚŽE
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název soutěže: 14th CZECH AEROBIC OPEN 2021
Mezinárodní mistrovství České republiky v aerobiku všech věkových kategorií - GYM,
STEP, DANCE, TEAM AER senioři, junioři, žáci
Vyhlašovatel: ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE, tel.: 220 511 107, fax: 257 210 811, www.gymfed.cz
Pořadatel:

Česká gymnastická federace
e-mail: cgf@gymfed.cz

Datum konání:
-

9. 9. 2021 - tréninky, závod
10. 9. 2021 - tréninky, závod
11. 9. 2021 - závod

Podrobný časový harmonogram bude upřesněn po předběžné přihlášce
Místo konání: Sportovní centrum Řepy
Na Chobotě 1420/16
163 00 Praha 6, Řepy
Phone: +420 222 204 103
Email: info@sc-repy.cz
Website: www.sc-repy.cz
Organizační výbor: Česká gymnastická federace
ŘEDITEL SOUTĚŽE:

ROMAN SLAVÍK

JEDNATELKA:

TEREZA KOČOVÁ

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

ALEŠ VYKOUKAL

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

BARBORA SVATOŠOVÁ

Přihlášky: předběžné přihlášky (počty) do 9. 8. 2021, závazné jmenovité přihlášky musí být zaneseny do
systému na webové adrese: http://admin.gymaerobic.com do 19. 8. 2021, více info také na
www.gymfed.cz/aerobik.
Losování: pro kvalifikace:
proběhne nejpozději 30. 8. 2021 na základě předběžných přihlášek
Ubytování, stravování, cestovné: Hradí si závodníci a trenéři sami, organizátor nezajišťuje.

ČESKÁGYMNASTICKÁFEDERACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600
tel./fax: +420 242 429 260

e-mail: cgf@gymfed.cz

web: www.gymfed.cz

Technická ustanovení
Předpisy:

Soutěž se koná dle pravidel gymnastického aerobiku ČGF, platných pro
olympijský cyklus 2017-2020 a dle technických předpisů FIG z r. 2017 pro
aerobik a všech dodatků od roku 2017.

Kategorie: Gymnastický aerobik: muži, páry, ženy, tria (3členná),
skupiny (5členné) ve věkových kategoriích:18 a více let
(senioři), 15 – 17 let (junioři), 12 – 14 let (starší žáci) a
9 – 11 let (mladší žáci), 6-8 let
Step a Dance aerobic: 5-10členná družstva ve věkových kategoriích: 18 a více
let (senioři), 15-17 let (junioři), 12-14 let (starší žáci) a 9-11 let (mladší žáci)
Team aerobic: tria (3členná), skupiny (6členné) ve věkových kategoriích:
15 – 17 let (junioři), 12 – 14 let (starší žáci) a 9 – 11 let (mladší žáci)
Oficiální zahájení soutěže a vyhlašování výsledků:
Oficiální zahájení soutěže probíhá nástupem jednotlivých zúčastněných klubů na závodní plochu a
jejich krátkou prezentací (2 x 8 počítacích dob). Závodníci musí být při oficiálním zahájení soutěže
oblečeni v jednotném klubovém oblečení. Při vyhlašování výsledků musí být všichni závodníci v
jednotném klubovém oblečení.
Zdravotní podmínky:
Podmínkou pro účast každého závodníka je absolvování lékařské prohlídky na tělovýchovném
lékařství a její potvrzení v registračním průkazu závodníka ČGF, která nesmí být starší jednoho
roku.
Na závodě bude zajištěna lékařská služba. Více viz Směrnice o lékařských prohlídkách.
Startovní poplatky:
Platí se při prezenci závodníků (platí každý jednotlivec nebo člen družstva, v případě závodu
ve více kategoriích, platí závodník za každý start)
Semifinále – mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři: každý závodník zaplatí 250,- Kč za každý start
Finále - bez poplatků
Vstupné na každý den:
prodej v den konání akce: vstupné 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti do 15 let, děti do 5 let zdarma, na celý den
Podmínky pro účast na závodech:
- správné zařazení dle věkové kategorie (rozhoduje rok narození) – za správnost zařazení
závodníka do věkové kategorie zodpovídá trenér, v případě špatného zařazení bude
uplatněna penalizace (individuálně řeší Komise gymnastického aerobiku). Při prezenci bude
namátkově kontrolován věk závodníků (podle registračních průkazů ČGF).
- občanství ČR nebo žádost o start s doložením dokladu „Oficiální povolení k pobytu cizince na
území ČR“ (kopii dokladu přiložte k přihlášce na soutěž)
- zaplacený registrační poplatek u České gymnastické federace 100,- Kč za
jednotlivého závodníka a za registraci klubu
- zaplacený startovní poplatek viz výše
Covid-19:
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat ochranná opatření proti nákaze COVID-19. Vedoucí a trenéři
jednotlivých výprav zodpovídají za členy svých výprav.
Aktuální a mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a krajských hygienických stanic
jsou k dispozici na https://koronavirus.mzcr.cz. O aktuálních opatřeních budeme informovat skrze e-maily
přihlášených klubů.
Sportovní gymnastika – Skoky na trampolíně – Akrobatická gymnastika – Gymnastický aerobik – TeamGym – Šplh na laně – Parkour - Gymnastika pro všechny

