1.kvalifikační závod na M ČR
Kontrolní závod před MEJ, EYOF a MES

ROZPIS

Oddíl SG TJ Bohemians Praha, Slovenská 2, Praha 10
7.5. a 8.5.2022

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Oddíl SG TJ Bohemians Praha

Datum:

7.5.-8.5.2022

Místo konání:

Gymnastická hala TJ Bohemians Praha
Slovenská 2, Praha 10
tel. 222 517 817

Organizační zajištění závodu:

ředitel závodu:
hospodář:
počt. komise:
hlavní rozhodčí:
technická četa:
zástupce ČGF:

Přihlášky:

do 2.5.2022 prostřednictvím systému GIS na stránkách ČGF,
případné dotazy zasílejte emailem na: info@sgbohemians.cz.

Klára Pecáková
Mirka Najmanová
Michal Šotola
Petra Kailová
Jiří Fiřt
Lenka Šotolová

Pozn. pro pražské závodnice: Zájemci z kategorií VS4A a VS5A o
zahrnutí jejich výsledku ze závodu VS4A a VS5A do nominačního
závodu na LODM se musí přihlásit také do kategorie „ Kvalifikace
na LODM Praha“, závodit budou ale jen jednou a to v kategorii
VS4A nebo VS5A
Losování:

bude provedeno v úterý 3.5.2022

Podmínka účasti:

-

Startovné:

500,- Kč za závodnici

Ubytování:

včas provedená přihláška
platná lékařská prohlídka z pracoviště tělovýchovného
lékařství ne starší než 1 rok dle platné Směrnice ČGF

Organizátor ubytování nezajišťuje. Závodníci a trenéři si ubytování
zajišťují sami.
Nominovaným rozhodčím bude zajištěno ubytování na náklady ČGF
od 7.5 do 8.5., tj. 1 noc. Rozhodčím ze vzdálenosti nad 200 km
bude zajištěn nocleh od 6.5. do 8.5.
Žádáme rozhodčí, aby požadavek na noclehy oznámili nejpozději
do 29.4. na email info@sgbohemians.cz

Závodní kancelář:
Časový pořad:

bude otevřena v sobotu od 7.15 hod. a v neděli od 7.15 hod.
Časový rozpis bude upřesněn po uzávěrce přihlášek a bude
k dispozici na www.gymfed.cz.
Sobota 7.5.2022
8.00 hod
VS2 A
14.00 hod
VS3 A
18.00 hod
trénink pouze pro kategorii juniorek a žen
v rámci VT
Neděle 8.5.2022
8.00 hod
VS4A + 2. kolo kvalifikace Hl.m.Prahy na
LODM
13.00 hod
VS5A a VS6A
Všechny sledy budou mít před zahájením závodu organizované
rozcvičení. Výsledky jednotlivých kategorií budou vyhlášeny
ihned po skončení příslušné kategorie.

Technická ustanovení:
Předpis:

Závodí se ve čtyřboji dle Závodního programu ženských složek
platného od 1. 1. 2022 a platných Pravidel FIG, Soutěžního řádu
ČGF a tohoto rozpisu.

Kategorie, požadavky a hodnocení:
Startují:
Kategorie VS2A

závodnice 8 – 10 let, Povinný čtyřboj dle Závodního programu
str. 28-38

Kategorie VS3A

závodnice 9 – 12 let, Povinný čtyřboj dle Závodního programu
str. 39-49

Kategorie VS4A

závodnice 10 – 14 let, Volný čtyřboj –dle Pravidel FIG pro
juniorky ( tato kategorie je zároveň nominačním závodem pro
pražské závodnice na LODM)
závodnice 13- 15 let, Volný čtyřboj –dle Pravidel FIG pro
juniorky ( tato kategorie je zároveň kontrolním závodem před
MEJ a EYOF a pro pražské závodnice i nominačním na LODM)

Kategorie VS5A

2.kolo Kvalifikace LODM Praha závodnice 11-15 let, Volný čtyřboj dle Závodního programu str.
15, pouze pro první čtyři kvalifikované závodnice z 1. kola
pražské kvalifikace
Kategorie VS6A

závodnice 16 let a starší, Volný čtyřboj –dle Pravidel FIG ( tato
kategorie je zároveň kontrolním závodem před MES)

Závěrečná ustanovení:
Organizační pokyny:

Hudební doprovod: Hudbu nahrajte přímo do systému GIS

Nominace rozhodčích:

Pro tento závod budou nominováni od ČGF rozhodčí do pozice D1
na každém nářadí. Každý oddíl má povinnost dodat min. jednu
rozhodčí na celý příslušný den závodu min. kvalifikace I. nebo II.
V případě nedodání rozhodčí na příslušný den pokuta 1500 Kč.

Výsledky:

Pořadatel zpracuje na místě.

Covid-19:

Pořadatel upozorňuje na povinnost reagovat na vyhlášená a
doporučená protiepidemiologická opatření, která se mohou měnit
v důsledků aktuálního vývoje epidemie. Jde zejména o změnu
časového harmonogramu jednotlivých kategorií, popř. reakce na
maximální počet účastníků akce.

V Praze dne 10.4.2022

Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.
ředitelka závodu

