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R O Z P I S 
3. závodu Českého poháru ve skocích na trampolíně 2022 

24.09.2021 Rožnov pod Radhoštěm 
 

 

Pořadatel: Oddíl skoků na trampolíně TJ Rožnov pod Radhoštěm 

Datum a místo konání: sobota 24. září 2022 
Sportovní hala JOKRA (dříve Synot Tip Hall), Pod strání 2834, Rožnov pod Radhoštěm 

Ředitel závodu: Petra Juříčková 
Vedoucí sekretariátu:  Lucie Křenková 

Přihlášky: do 14.09.2022 elektronicky na https://gis.gymfed.cz. 
Do přihlášky v samostatném bloku uvedete také rozhodčí, do poznámky přihlášky dále 
uvedete trenéry, vedoucí a všechny další zúčastněné osoby ve výpravě oddílu. Trenéři by 
měli být registrovanými trenéry ČGF. 

Účast: evidovaní závodníci oddílů registrovaných v ČGF a závodníci z jiných zemí se souhlasem 
KT ČGF.  

Technická ustanovení:  
Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně pro 
rok 2022. 
Kategorie: 

- Senioři (17 let / 2005 a starší): ženy jednotlivkyně, muži jednotlivci, smíšená kategorie 
synchronních dvojic žen a synchronních dvojic mužů 

- Junioři (13-16 let / 2006-2009): juniorky jednotlivkyně, junioři jednotlivci, smíšená 
kategorie synchronních dvojic juniorek a synchronních dvojic juniorů 

- Žactvo (8-12 let / 2010-2014): žákyně jednotlivkyně, žáci jednotlivci 
- Dospělí B (15 let / 2007 a starší): ženy jednotlivkyně B, muži jednotlivci B. 
- 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.  
Kvalifikace / První / povinné sestavy: 

- Senioři a dospělí: kvalifikace A - 2 volné sestavy a lepší z nich se počítá. 
- 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: 

- kategorie senioři      …………………………... bez omezení 
- první sestava B a C ……...…………………… bez omezení 
- povinná sestava D1 ..…………………….…... 5,0 bodu 
- povinná sestava D2 ………..……………….... 6,0 bodu 
- povinná sestava D3 ……….…………………. 6,5 bodu 
- kategorie dospělí B  ………………………….  7,0 bodu. 

https://gis.gymfed.cz/
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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 Ultimate s plachtami 4x4 mm a dále 2 rozcvičovací trampolíny 
Eurotramp s plachtami 4x4 mm (1x Ultimate a 1x Premium) v rozcvičovacím prostoru. 

Rozhodčí a náhradníci:  
Každý zúčastněný oddíl, apod. zajistí na vlastní náklady jednoho rozhodčího (při 1-4 
závodnících), dva rozhodčí (při 5-14 závodnících) nebo tři rozhodčí (při více 15 a více 
závodnících). 

Závodní karty: odevzdat do sekretariátu závodu v sobotu 24.09.2022 podle časového rozvrhu. 

Startovné: 300,- Kč za start závodníka nebo za synchronní pár podle stavu přihlášek k 
21.09.2022 24:00 hod. 

Další startovné: 200,- Kč / přihlášku při nedodržení termínu přihlášek. 

Náklady: hradí vysílající složka. 

Ubytování: Nebude hromadně zajišťováno, každý oddíl si zajišťuje sám.  
Doporučujeme ubytování v areálu Camping Rožnov p.R. naproti Benzině. Informace o 
typech ubytování najdete na: https://camproznov.cz/index.html. Ceny vám budou účtovány 
podle ceníku pro školy: https://camproznov.cz/skoly.html, do poznámky při objednávce 
uveďte TRAMPOLÍNY, abyste slevu pro školy získali. V případě nejasností ohledně 
ubytování volejte +420 606 151 823 (Petra). 
Poznámka : v kempu Sport (vedle haly) se bude konat farmářský trh „Valašská zahrada“ tak 
tam ubytování není možné.  

Parkování: Pravděpodobně bude i problém zaparkovat v den závodu u haly. Doporučujeme k 
parkování využít areál Camping Rožnov. Počet aut a požadavek na parkování nutno nahlásit 
předem do čtvrtka 23.09.2021 na mail trampoliny.roznov@email.cz nebo tel.: +420 606 151 
823. 

Stravování: Nebude hromadně zajišťováno. Občerstvení v hale bude pro určeno pro rozhodčí, 
organizátory a trenéry. Spolu s objednávkou ubytování v Campingu Rožnov si můžete 
přiobjednat i jídlo (domácí kuchyně). 

Předběžný časový rozvrh (bude upřesněn podle přihlášek): 
sobota 24.09.2022 08.30 - 09.50 volný trénink 
  09.30  porada vedoucích a rozhodčích  
  10.00 - 20.00 závod Českého poháru 
   - 10.00-13.00 žactvo a dospělí B 
  - 13.30-20.00 junioři, senioři, synchrony juniorů a seniorů 

Časový rozvrh rozcvičení a soutěží bude upřesněn podle počtu přihlášených. 
 
Poznámka: v neděli 25.09.2022 proběhne workshop talentované mládeže. 
 
 Vladimír  Z e m a n  v.r. 
 předseda KT ČGF 
 
Přílohy : Závodní karty 
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