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R O Z P I S 
Mistrovství České republiky žactva ve skocích na trampolíně 2021 

16.10.2021 Dvůr Králové nad Labem 
 

Pořadatel:  Oddíl skoků na trampolíně TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Ředitel závodu:  Eva Kaňková 

Místo konání:     Hala SŠ informatiky a služeb, nábřeží Jiřího Wolkera 131, Dvůr Králové n/L. 

Datum konání:  sobota 16. října 2021 

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). 

Přihlášky: do neděle 03.10.2021 elektronicky na https://gis.gymfed.cz. 
Do poznámky přihlášky dále uvedete trenéry, vedoucí a všechny další zúčastněné osoby ve 
výpravě oddílu. Trenéři by měli být registrovanými trenéry ČGF. 

Startovné: 500,- Kč za start závodníka nebo za synchronní pár. 

Covid-19 (Ochranná opatření se mohou dále upravovat a měnit.) 

 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat ochranná opatření MZDR proti nákaze COVID-19 
a Manuál Covid-19 ČGF, který bude rozeslán nejpozději 5 dní před soutěží. Vedoucí a 
trenéři jednotlivých výprav zodpovídají za členy svých výprav. 

 Do haly mohou vstupovat pouze řádně přihlášení závodníci, trenéři, rozhodčí, vedoucí 
jednotlivých výprav, přihlášené doprovázející osoby 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 a testy nebo doklady o očkování nebo prodělaném onemocnění 
Covid-19 podle platného mimořádného opatření MZDR.  

 Pořadatel vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného 
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví a tuto evidenci uchovává po 
dobu 30 dnů ode dne konání akce. 

 Závod proběhne bez diváků. 

Technická ustanovení:  
Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně pro 
rok 2021. 
Kategorie: 

- Mladší žákyně jednotlivkyně 8 - 12 let (ročník 2009-2013) 
- Mladší žáci jednotlivci 8 - 12 let (ročník 2009-2013) 
- Starší žákyně jednotlivkyně 13 - 14 let (ročník 2007-2008) 
- Starší žáci jednotlivci 13 - 14 let (ročník 2007-2008) 
- Žákyně synchronní dvojice 8 - 14 let (ročník 2007-2013) 
- Žáci synchronní dvojice 8 - 14 let (ročník 2007-2013) 
- Smíšená žákovská 3-4 členná družstva 8 - 14 let (2007-2013) 

První / povinné sestavy: 
- Mladší žactvo: první/povinná sestava B/C12/D1 
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- Starší žactvo: první/povinná sestava B/C14/D2 
- Synchrony: první/povinná sestava podle věku staršího závodníka 

Omezení obtížnosti volné sestavy: 
Do celkové známky za volnou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá 
zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však: 

- první sestava 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) 
- pět nejlepších družstev. 

Pro vyhlášení titulu „Mistr České republiky“ je nutná účast nejméně tří jednotlivců (synchronních 
párů, družstev) 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: 

 žákyně žáci 

Starší žactvo - jednotlivci 42,0 bodů 43,0 bodů 

Mladší žactvo - jednotlivci 40,0 bodů 40,0 bodů 

Žactvo - synchronní dvojice 37,0 bodů 37,0 bodů 

Pokud se do závodu družstev na Mistrovství ČR žactva přihlásí méně než tři družstva, 
bude závod družstev zrušen. 

Nářadí:  2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm (1x Ultimate a 1x Premium nebo 1x Ultimate 
a 1x Premium). 

Rozhodčí a náhradníci: podle nominace KT ČGF. 

Závodní karty: zaslat vyplněné do čtvrtka 14.10.2021 24.00 hodin na trampoliny@gymfed.cz a 
vict.e@seznam.cz nebo odevzdat do sekretariátu závodu v sobotu 25.09.2021 do 09.30 
hodin. Za nedodržení termínu odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí penalizaci 
jeden bod u první/povinné sestavy.  

Náklady: hradí vysílající složka. 

Ubytování: Ubytování si prosím zajistěte individuálně. 
(viz např. https://www.dvurkralove.cz/cs/sluzby/ubytovani-2.html) 

Stravování: Nebude hromadně zajišťováno. 

Předběžný časový rozvrh (bude upřesněn podle přihlášek): 
Sobota 16.10.2021 10.30  porada vedoucích a rozhodčích 
  11.00 - 18.00  Mistrovství ČR žactva 
   - mladší žactvo 
   - starší žactvo 
   - synchronní dvojice 
   - finále družstev 
 

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

Přílohy : 

 Závodní karty 
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