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ROZPIS
Nominačního závodu pro ME / MEJ 2021
24.01.2021 Praha - Kampa
Důvody zřetele hodné pro konání Nominačního závodu pro Mistrovství Evropy seniorů a juniorů ve
skocích na trampolíně 2021, pořádaného dne 24.01.2021 v Tyršově domě, Újezd 450/40, 118 01
Praha 1 – Malá Strana, v souladu s bodem VI. usnesení vlády České republiky ze dne 23.
prosince 2020, o přijetí krizového opatření, byly potvrzeny Českou gymnastickou federací a
Národní sportovní agenturou.
Závazné hygienicko-epidemické podmínky byly stanoveny Ministerstvem zdravotnictví České
republiky (č.j. MZDR 757/2021-2/OVZ).
Pořadatel: Oddíl skoků na trampolíně při TJ Sokol Kampa
Ředitel závodu: Petr Dufek
Datum a místo konání: neděle 24. ledna 2021
Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Přihlášky: do 19.01.2021 elektronicky na https://gis.gymfed.cz.
Do přihlášky v samostatném bloku uveďte také rozhodčí, do poznámky přihlášky dále
trenéry a vedoucí výprav (jméno + funkce).
Trenéři by měli být registrovanými trenéry ČGF.
Přítomno může být maximálně 40 osob.
Závod proběhne bez diváků a doprovázejících osob.
Účast: registrovaní závodníci oddílů registrovaných v ČGF.
Covid-19 (Ochranná opatření se mohou dále upravovat a měnit.)
 Ochranná opatření a závazné hygienicko-epidemické podmínky MZDR pro nominační
závod jsou zapracovány do Manuálu Covid-19 ČGF pro Nominační závod ME Trampolíny
leden 2021, dále „Manuál Covid-19 ČGF“ (viz příloha).
 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.
 Všichni účastníci jsou povinni při příchodu předložit vyplněný a podepsaný formulář
Selfreporting Covid-19 (viz příloha) a doložit negativní RT-PCR test s odběrem
biologického vzorku nejdéle 48 hodin před dobou zahájení akce (podrobnosti a výjimky viz
Manuál Covid-19 ČGF). Akce začíná v neděli 24.01.2021 v 10h00.
Technická ustanovení:
Závod se organizuje podle Mezinárodních soutěžních pravidel pro soutěže ve skocích na
trampolíně pro olympijský cyklus 2017-2021.
Kategorie: senioři FIG A (17 let a starší / ročník 2004 a starší) a junioři FIG B (13-17 let /
ročník 2004-2008) jednotlivci a synchronní dvojice.
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Formát: 3 první sestavy + 3 volné sestavy, počítá se průměr 2 + 2 lepších sestav a
příslušných koeficientů = výsledek za kvalifikaci.
Výsledky a výkony ze závodu budou použity pouze pro nominaci na ME/MEJ 2021 a
nebudou použity pro plnění limitů na jiné budoucí mezinárodní závody, ani další účely.
Nářadí: 2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm.
Rozhodčí:
Podle nominace KT ČGF.
Závodní karty (viz příloha): zaslat vyplněné do soboty 23.01.2021 16.00 hodin na
trampoliny@gymfed.cz.
Náklady: hradí vysílající složka. KT ČGF hradí nezbytné náklady (jízdné, test Covid-19)
rozhodčím a reprezentačním trenérům.
Ubytování: Nebude hromadně zajišťováno.
Stravování: Nebude hromadně zajišťováno.
Předběžný časový rozvrh:
neděle 24.1.2021
od 09.50

vstup do haly, před vstupem odevzdat Selfreporting
a doložit negativní test a měření teploty
10.15
porada vedoucích a rozhodčích
10:10 - 10:30 rozcvičení na zemi pro I. startovní skupinu
10:30 - 11:00 rozcvičení na trampolíně pro I. startovní skupinu
11:00 - 12:30 I. startovní skupina závod
12:10 - 12:30 rozcvičení na zemi pro II. startovní skupinu
12:30 - 13:00 rozcvičení na trampolíně pro II. startovní skupinu
13:00 - 14:30 II. startovní skupina závod
14:30 - 15:00 rozcvičení na trampolíně pro synchronní páry
15:00 - 16:15 závod synchronních dvojic
16:30
konec závodu, odjezdy
Předběžný časový rozvrh a rozdělení do startovních skupin budou upřesněny podle přihlášek.

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