
 

KRAJSKÁ SOUTĚŽNÍ KOMISE ČGF 

LIBERECKÁ: U Slunečních lázní 1073, 460 14 Liberec 14, tel.: 604 201 436, 

 ÚSTECKÁ: Kpt. Nálepky 11, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 607613029 
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- liga 2021 - 
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ROZPIS 

Pořadatel: KSK Ústí n/L,výsledkový servis KSG Most 

Datum: sobota 20. 11. 2021 

Místo:  SPORT PARK Liberec – gymnastická tělocvična (Home credit Aréna) 

  Jeronýmova 570/22, Liberec 7 
Spojení: od nádraží ČD a ČSAD tramvají č. 2,3 směr Dolní Hanychov, vystoupit 3. stanici 

„Staré Pekárny“, přejít koleje, ul. Kralickou k hotelu „Ráj“, dále ul. „U školy“ ke komplexu 

Městského stadionu s halou.  

 

Vedoucí činovníci: ředitel závodu  Stanislav Petráček 
   jednatel závodu  Hana Čejková                                                  

                         hlavní rozhodčí  Jaroslava Černá 

   zást. KSK Liberec  Pavlína Vrchovecká 

   zást. KSK Ústí n. L.  Stanislav Petráček 

   organizační zajištění  zajistí pořadatel 

   zdravotní zajištění  zajistí pořadatel 

 

A: Všeobecná ustanovení 

1. Přihlášky: zašlou účastníci do 15. 11. 2021 přes GIS. 

2. Losování: bude provedeno v kanceláři pořádajícího oddílu 18. 11. 2021 

3. Ubytování: nebude zajišťováno 

4. Cestovní náhrady:závodnice a trenéři se zúčastní na náklady vysílající složky,  

rozhodčím a nominovaným činovníkům hradí cestovné, stravné a ošatné (dle směrnic ČGF) 

KSK Ústí n/L. 

Při použití vlastního dopravního prostředku ČGF hradí řidiči jízdné ve výši 3 Kč/km a 

účastníka akce. Maximálně však 5 Kč/km na osobní automobil. 

5. Závodní kancelář: bude otevřena dle časového rozpisu 

 

B: Technická ustanovení 

1. Závodí se dle pravidel FIG, Závodního programu a ustanovení tohoto rozpisu. 

2. Startují: závodnice v kategorii V. liga, IV. liga, III. liga, II. liga a I. liga (Litvínov) 

3. Podmínka účasti: - v termínu zaslaná přihláška, 

- předložení registračních průkazů závodnic s platnou lékařskou prohlídkou, 

   - potvrzení o registraci oddílu a závodnic u ČGF (pokud js (ou registrováni).                                        

4. Startovné: za každou závodnici 200 Kč, včetně domácích. 

Neregistrované závodnice u ČGF startují mimo závod (u II. ligy), není možnost startu na 

MČR. 

5. Úbor: pro závodnice v závodě družstev jednotný úbor, rozhodčí dle Závodních  

                      pravidel, trenéři sportovní úbor. 

6. Odvolací komise: bude sestavena z ředitele závodu, hlavní rozhodčí, zástupců komisí 

 

7. Rozpis: Podzimní soutěže družstev ve SG pro Liberecký a Ústecký kraj  
Všeobecné pokyny pro všechny ligy: 
1.  Družstva jsou složena ze 4 závodnic (II. liga až ze 6 závodnic). 

2.  Hostování povoleno, základ družstva tvoří 2 závodnice mateřské jednoty. Za hostující  

            závodnici se považuje závodnice jiné TJ. 

3. Družstva startují na nářadí ve složení 3+1. Do výsledku družstva se započítávají  vždy   

minimálně 2 známky závodnic z mateřské jednoty.  

Ročníky pro rok 2021 

II. liga  2013 - a starší (od 8 let), dle ZP obtížnost VS5B (juniorky B) 

III. liga          2014-a starší, obtížnost VS5C (juniorky C)  

IV. liga 2014-2009  

V. liga  2014-2012   

I.Liga              podle FIG, pouze Litvínov jako kontrolní závod na MČR 



 

Mladší závodnice mají povolen start ve vyšší kategorii, ale smí závodit jen v jedné kategorii. 

Pro V., IV. a III. ligu a platí doplňková tabulka prvků A /ZP str. 52 /. 

Hodnota prvků z dodatkové tabulky i z pravidel: A - 0,1b, B - 0,2b , C- 0,3b  

    

 

III. liga (ZP str. 13, VS5 C) 

 

PŘESKOK 
Přeskokový stůl 120 cm. 

Skoky dle ZP – Doplňkové tabulky prvků str.52 nebo pravidel FIG. 

Povolen 1 skok. 

BRADLA 
Volná se sestava se skladebními požadavky. 

KLADINA 

Výška kladiny 125 cm, čas: max. 1:30 min (90s)           

Volná sestava se skladebními požadavky. 

PROSTNÁ 
Plocha 12x12m, čas: max 1:30 min (90s). 

Volná sestava se skladebními požadavky.   

 

 

IV. liga (ZP str. 51) 

 
PŘESKOK 
Přeskokový stůl 110 cm. 

Skoky dle ZP - Doplňkové tabulky prvků str. 52 nebo pravidel FIG. 
Povoleny 2 skoky. 

Do výsledku se započítává lepší známka z obou přeskoků, srážky dle pravidel FIG. 

BRADLA 
Volná se sestava se skladebními požadavky. 

KLADINA 
Výška kladiny 125 cm, čas: max. 1:30 min (90s)           

Volná sestava se skladebními požadavky. 

PROSTNÁ 
Plocha 12x12m, čas: max 1:30 min (90s), hudební doprovod dobrovolný. 

Volná sestava se skladebními požadavky.   

 

V. LIGA (ZP str. 50) 

 

PŘESKOK 
Bedna našíř 90 cm + žíněnky v úrovni bedny. 

Z rozběhu náskok do stoje na rukou a odrazem z rukou pád do lehu na zádech. 
Hodnocení: známka D z  3,00 bodů. 

Povoleny 2 skoky. 

Do výsledku se započítává lepší známka z obou přeskoků, srážky dle pravidel FIG. 

BRADLA 
Volná se sestava se skladebními požadavky. 

KLADINA 
Výška kladiny 100 cm, čas: max. 1:30 min (90s) 

Volná se sestava se skladebními požadavky. 

PROSTNÁ 
Volná se sestava se skladebními požadavky. 

Sestava bez hudby - neuplatňují se srážky za um. projev. 



 

8. Časový pořad 8,00 – 9,00 prezence 

   8,00 – 9,20 rozcvičení  

    9,15  porada trenérů a rozhodčích 

   9,30  zahájení závodu  
Bližší časový rozpis bude možný až po přihlášení všech závodnic. 

 

9. Ceny první 3 družstva v každé kategorii obdrží medaile a diplom 

  

10. Nominace rozhodčích:      
Panel D: přeskok Zuzka Vrchovecká, Linda Klimešová 

  bradla  Kateřina Mlsnová, Kamila Jakšová 

  kladina  Pavlína Vrchovecká, Hana Čejková 

  prostná  Jaroslava Černá, Andrea Kopecká  

 

Panel E: přeskok     Olga Oravcová, Lucie Jakešová, Michaela Bursová 

bradla      Markéta Záklasníková, Barbora Bernardová, Eliška Budská  

kladina      Táňa Stluková,Karolína Bartůňková, Michaela Čejková 

  prostná      Renata Berková, Michaela Jakšová, Lucie Žídková 

 

 Náhradnice:  

 

C: Závěrečná ustanovení 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo provést případné časové změny dle počtu přihlášených závodnic. 
 

    

 

 

  Stanislav Petráček                        Jarka Černá                                P.Vrchovecká, S. Petráček 

      ředitel závodu          hlavní rozhodčí   zást.KSK Liberec a Ústí n/L 

      


