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R O Z P I S 
Mistrovství České republiky družstev ve skocích na trampolíně 2022  

06.11.2022 Liberec 
 

Pořadatel:  Trampolíny Liberec z.s. 

Datum a místo konání:  neděle 6. listopadu 2022 
 Trampolínové centrum Orionka, Jizerská 250, Liberec 

Ředitel závodu: Miroslav Patrman 

Přihlášky: do 31.10.2022 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. 
U každého závodníka vyplňte do Poznámky družstvo (A, B, C, …) a startovní pořadí 
v družstvu (A/1, A/2, A/3, …). 

Kategorie: smíšená 3-4 členná družstva složená ze závodníků od 13ti let včetně (2009 a starší).  

Účast: závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České republiky 
registrovaní v ČGF, kteří do 1.11.2022 splnili výkonnostní požadavky pro start na 
mistrovství České republiky družstev a předloží v registračním průkazu sportovce ČGF 
potvrzení o absolvované lékařské prohlídce z pracoviště tělovýchovného lékařství ne starší 
1 roku (včetně data konání soutěže). Doklady o absolvované lékařské prohlídce 
z pracoviště tělovýchovného lékařství mimo registrační průkaz sportovce ČGF musí 
obsahovat výsledek prohlídky, např. „je schopen závodního sportu“, apod. 

Startovné: 2‘000,- Kč za družstvo. 

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

- Závodníci v kvalifikaci cvičí 2 volné sestavy. Pro hodnocení družstva v kvalifikaci se 
počítají 3 lepší bodová hodnocení v prvním kole a 3 lepší bodová hodnocení v druhém 
kole volných sestav členů družstva. 

- Do finále z kvalifikace postupuje 5 nejlepších družstev, nejvýše 2 družstva z jednoho 
oddílu. Každé družstvo pro start ve finále určí 3 závodníky a pořadí, ve kterém budou 
startovat. 

- Pro hodnocení družstva ve finále se počítají body za umístění v každém kole finálových 
sestav. Vítězem je družstvo, které získá nejvyšší součet bodů za umístění ve všech 3 
kolech finálových sestav. 

Omezení obtížnosti (závodníci 13-16 let / 2006-2009): obtížnost jednotlivých prvků je 
omezena na 1.8 bodu, zacvičené prvky s vyšší obtížností získají hodnocení 1.8 bodu. 

Nářadí:  2 trampolíny Eurotramp Ultimate s plachtami 4x4 mm a dále 2 rozcvičovací trampolíny 
Eurotramp s plachtou 4x4 mm v rozcvičovacím prostoru. 

Rozhodčí a náhradníci: podle nominace KT ČGF. 

Náklady: ČGF hradí rozhodčím nezbytné náklady (cestovné a ubytování). 

https://gis.gymfed.cz/
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Cestovné: Vnitrostátní jízdné do Liberce a zpět - autobus, vlak 2. třídy ekonomická varianta. Při 
použití auta cestovní náhrada ve výši 3,00 Kč/km/auto, při souběhu maximálně jedno 
auto. 

Závodní karty: odevzdat do sekretariátu závodu v neděli 06.11.2022 do 09.00 hodin. Za 
nedodržení termínu odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí penalizaci jeden bod u 
první volné sestavy.  

Náklady: hradí vysílající složka. 

Ubytování: nebude hromadně zajišťováno, každý oddíl si zajišťuje sám.  

Stravování: nebude hromadně zajišťováno. 

Předběžný časový rozvrh (bude upřesněn podle přihlášek): 
neděle 06.11.2022 08.30 - 09.50 volný trénink 
            - 09.00 odevzdání závodních karet 
  09.30  porada vedoucích a rozhodčích  
  10.00 - 17.00 MČR družstev 
   - 10.00-14.30 kvalifikace 
   - 15.00-17.00 finále 

Časový rozvrh rozcvičení a soutěží bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev. 
 
 

 
 
 
 
 

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