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ROZPIS
1. závodu Českého poháru ve skocích na trampolíně 2021
22.05.2021 Odolena Voda
Důvod zřetele hodný pro konání závodu Českého poháru ve skocích na trampolíně 2021,
pořádaného dne 22.05.2021 ve sportovní hale, Ke stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, v souladu
s čl. I, bod 16., písm. d) mimořádného opatření MZ č. j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN, ze dne
7. května 2021, ve znění mimořádného opatření MZ č. j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN, ze dne
10. května 2021, byl doložen Národní sportovní agenturou a Českou gymnastickou federací.
Závazné hygienicko-epidemické podmínky byly stanoveny Ministerstvem zdravotnictví České
republiky (č. j.: MZDR 20541/2021-2/OVZ).
Pořadatel: Oddíl skoků na trampolíně při TJ Aero Odolena Voda
Datum a místo konání: sobota 22. května 2021
ulice Ke stadionu 375, Odolena Voda (horní část města)
Ředitel závodu:
Vedoucí sekretariátu:

RNDr. Lubomír Kelnar
Lenka Wágnerová

Přihlášky: do 15.05.2021 elektronicky na https://gis.gymfed.cz.
Účast: evidovaní závodníci oddílů registrovaných v ČGF. Trenéři by měli být registrovanými
trenéry ČGF.
Covid-19 (Ochranná opatření se mohou dále upravovat a měnit.)
 Ochranná opatření a závazné hygienicko-epidemické podmínky MZDR pro závod Českého
poháru jsou zapracovány do Manuálu Covid-19 ČGF pro závod Českého poháru ve
skocích na trampolíně květen 2021, dále „Manuál Covid-19 Český pohár Trampolíny“ (viz
příloha).
 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat obecná ochranná opatření proti nákaze COVID-19
a Manuál Covid-19 Český pohár Trampolíny. 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 Český pohár Trampolíny).
 Do sportovní haly 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 lékaře ČGF. Závod proběhne
bez diváků.
 Vstup do sportovní haly bude ze zadní strany haly kolem šaten.
Technická ustanovení:
Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně pro
rok 2021.
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Kategorie:
- Senioři (17 let / 2004 a starší): ženy jednotlivkyně, muži jednotlivci, smíšená kategorie
synchronních dvojic žen a synchronních dvojic mužů
- Junioři (13-16 let / 2005-2008): juniorky jednotlivkyně, junioři jednotlivci, smíšená
kategorie synchronních dvojic juniorek a synchronních dvojic juniorů
- Žactvo (8-12 let / 2009-2013): žákyně jednotlivkyně, žáci jednotlivci.
- Synchronní páry složené ze seniorského závodníka od 17ti let a juniorského závodníka
13-16 let startují v pohárové kategorii seniorů.
- Synchronní páry složené z juniorského závodníka 13-16 let a žákovského závodníka
do 8-12 let startují v pohárové kategorii juniorů.
První / povinné sestavy:
- Senioři: A, B, C21, D3 podle věku závodníka. Hodnotu obtížnosti získají také čtyři
prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za
obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy. Pouze dva
prvky z těchto čtyř prvků z prvních sestav B a C21 a povinné sestavy D3 mohou být
opakovány ve druhé sestavě.
- Junioři: B, C14, C16, D2, D3 podle věku závodníka bez hodnoty obtížnosti.
- Žactvo: B, C12, D1 podle věku závodníka bez hodnoty obtížnosti.
Omezení obtížnosti volné sestavy:
Do celkové známky za volnou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá
zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však:
- první sestava A, B, C ………………………… bez omezení
- povinná sestava D1 ..…………………….…... 5,0 bodu
- povinná sestava D2 ………..……………….... 6,0 bodu
- povinná sestava D3 ……….…………………. 6,5 bodu.
Finále:
Do finále z kvalifikace postupuje:
- osm nejlepších závodníků / párů (při 9 a více účastnících)
- šest nejlepších závodníků / párů (při 8 a 7 účastnících)
- čtyři nejlepší závodníci / páry (při 6 a 5 účastnících)
- tři nejlepší závodníci / páry (při 4 účastnících)
- všichni závodníci / páry (při 3 a méně účastnících).
Do finále v soutěžích jednotlivců mužů a žen dále postupují navíc nejvýše 4 junioři a
nejvýše 4 juniorky, kteří se umístili na 1.-4. místě v kategoriích juniorů jednotlivců, vždy ale
nejvýše do celkového počtu 8 finalistů v příslušné kategorii seniorů.
Nářadí: 2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm (1x Ultimate a 1x Premium).
Rozhodčí a náhradníci:
Radek Hanáček, Soňa Hrudová, Lubomír Kelnar, Miroslav Patrman, Bohumil Schmidt,
Martina Řehořová, Jana Štefaniková, Vladimír Zeman, Hana Zwingerová
Závodní karty: zaslat vyplněné do pátku 21.05.2021 16.00 hodin na trampoliny@cstv.cz a
info@aerotrampoliny.cz. Za nedodržení termínu odevzdání závodní karty udělí vrchní
rozhodčí penalizaci jeden bod u první/povinné sestavy.
Startovné: výjimečně nebude vybíráno.
Náklady: hradí vysílající složka.
KT ČGF hradí nezbytné náklady (cestovné, test Covid-19) rozhodčím.
Cestovné: Vnitrostátní jízdné do Odolena Vody a zpět - autobus, vlak 2. třídy ekonomická
varianta. Při použití auta zpáteční cestovné ve výši 2,50 Kč/km/auto, maximálně jedno
auto.
Ubytování: Nebude hromadně zajišťováno, každý oddíl si zajišťuje sám.
Obvyklá možnost ubytování: Rezidence Artemis (http://rezidence-artemis.cz).
Stravování: Nebude hromadně zajišťováno. Občerstvení bude přichystáno pro rozhodčí.
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Předběžný časový rozvrh (může být ještě upřesněn):
sobota 22.5.2021
od 10.00
vstup do haly, zahájení akreditace
10.40
porada vedoucích a rozhodčích
11.00 - 13.30
žactvo a junioři
13.30 - 15.30
dospělí
15.30 - 16.20
synchrony juniorů a seniorů
Předběžný časový rozvrh rozcvičení a soutěží (může být ještě upřesněn):
Junioři a Žactvo 11.00-13.30
Kategorie
Žákyně a
Juniorky
(2+8=10)
Žáci a
Junioři
(1+7=8)

Skupina
Kvalifikace
Finále s vyhlášením
Kvalifikace
Finále s vyhlášením

Rozcvičovací
prostor
10.40 - 11.00

Závodní plocha

v tom rozcvičení
na trampolíně

11.00 - 11.55

30 min.

x

11.55 - 12.15

1 kolo

11.55 - 12.15

12.15 - 13.10

30 min.

x

13.10 - 13.30

1 kolo

Závodní plocha

v tom rozcvičení
na trampolíně

13.30 - 14.30

30 min.

x

14.30 - 14.50

10 min.

14.30 - 14.50

14.50 - 15.10

10 min.

x

15.10 - 15.20

x

Závodní plocha

v tom rozcvičení
na trampolíně

15.30 - 16.00

10 min.

16.00 - 16.20

1 kolo

Senioři 13.30-15.30
Kategorie
Ženy a
Muži
(4+5)

Skupina
Kvalifikace
Finále ženy a max. 4
nejlepší juniorky
Finále muži a max. 4
nejlepší junioři
Vyhlášení

Rozcvičovací
prostor
13.10 - 13.30

Synchrony 13.30-15.30
Kategorie
Junioři a
Dospělí
(2+2)

Skupina
Kvalifikace
Finále s vyhlášením

Rozcvičovací
prostor
15.10 - 15.30
x

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

Přílohy :
 Manuál Covid-19 Český pohár Trampolíny květen 2021
 Selfreporting Český pohár Trampolíny květen 2021
 Závodní karty

