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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1 Soutěžní řád je sportovně technickým předpisem pro soutěže organizované subjekty 
sdruženými v ČGF. Jsou v něm uvedena základní ustanovení nutná pro zajištění 
přípravy, průběh a hodnocení soutěží, závodů a utkání. 

 
1.2 Při pořádaní soutěží jinými subjekty na území ČR se doporučuje řídit se ustanoveními 

tohoto Soutěžního řádu. 
 
1.3 Soutěžní řád nabývá účinnosti dnem schválení Výkonným výborem ČGF. Jeho změny 

a doplňky podléhají schválení VV ČGF. 
 

 
2. POJMY 

 
2.1 Soutěž je obecný pojem pro soutěžní sportovní akci pravidelného nebo 

jednorázového charakteru, obsahující závody určité kategorie (muži, ženy, družstva, 
jednotlivci). 

 
2.2 Závod je část určité soutěže (např. závod mladších žáků, závod starších žáků, závod 

výkonnostního stupně apod.) 
 
2.3 Utkání je závodem dvou a více družstev nevázaný dlouhodobou pravidelností. 
 
2.4 Vyhlašovatel soutěže – VV ČGF, KSK, KGS, OkSK nebo kolektivní člen, který soutěž 

zařazuje do termínové listiny.   
 
2.5 Pořadatel soutěže je kolektivní člen nebo jiný subjekt, který soutěž vyhlášenou 

vyhlašovatelem organizačně, technicky a ekonomicky zajišťuje. 
 
2.6 Ekonomické zajištění soutěže se řídí Směrnicí ČGF o hospodaření s finančními 

prostředky a smlouvou uzavřenou mezi vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže. 
 
 
 

3. SOUTĚŽ A JEJÍ ORGANIZACE  
 
3.1 Účastníci soutěže 

 sportovci, kteří splnili podmínky účasti dané rozpisem 
 trenéři sportovců 
 činovníci  
 rozhodčí 

 
3.2 Dělení soutěží 

 
3.2.1 Mistrovská soutěž – soutěž vyhlášená VV ČGF, jejíž vítěz získává titul „Mistr ČR“.  

 
3.2.2 Přebornická soutěž – soutěž vyhlášená KSK, KGS, OkSK, jejíž vítěz získává titul 

„Přeborník kraje“. 
 

3.2.3 Postupová soutěž – soutěž sestávající z více závodů, přičemž do dalšího závodu 
postupují závodníci dle předem stanoveného klíče. 
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3.2.4 Dlouhodobá soutěž – soutěž sestávající ze dvou a více závodů, přičemž vítěz je 
vyhlášen dle celkových výsledků jednotlivých závodů. Způsob výpočtu celkového 
výsledku (součet bodů, pořadí apod.) určí vyhlašovatel v rozpisu. 
 

3.2.5 Mezinárodní soutěž – závod jednotlivců nebo družstev s mezinárodní účastí. 
 

3.2.6 Mezistátní utkání – závod družstev dvou a více států. 
 

3.2.7 Kontrolní závod – závod sloužící ke kontrole připravenosti reprezentace. 
 

3.2.8 Ostatní – soutěže sloužící k rozšíření závodní příležitosti pořádané kolektivním  
členem (náborová, pohárová soutěž, memoriál atd.). 
 

3.3 Mistrovské a přebornické soutěže se konají podle termínové listiny. Startují v nich 
jednotlivci, páry a družstva, kteří splňují podmínky dané rozpisem. 
Podmínky pro udělení titulu „Mistr ČR“ a „Přeborník kraje“ stanovuje vyhlašovatel 
v rozpisu. 
 

3.4  VV ČGF vyhlašuje soutěže zveřejněním termínové listiny do 31.1. daného 
kalendářního roku. KSK, KGS, OkSK zveřejní termínovou listinu pořádaných soutěží 
v návaznosti do 15.2. kalendářního roku. 
Termínová listina musí respektovat postupovou návaznost. Vyhlašovatel vyhlašuje 
mistrovské a přebornické soutěže v rámci území své působnosti pro výkonnostní 
úroveň vyskytující se v tomto území a podle ekonomických možností. 
 

3.5 Soutěžní programy mistrovských a přebornických soutěží vydávají zpravidla na 
několik let technické komise ČGF a schvaluje Výkonný výbor ČGF. Změny a doplňky 
mohou být vydávány nejpozději 90 dnů před termínem zahájení mistrovských a 
přebornických soutěží. 

 
3.6 O uspořádání a výsledcích přebornické soutěže na úrovni kraje a okresu je povinen 

vyhlašovatel (KSK, KGS, OkSK) informovat sekretariát ČGF zasláním rozpisu 
soutěže a výsledků v elektronické formě nejpozději do 5-ti dnů od pořádání soutěže. 

 
3.7. Vyhlašovatel a pořadatel soutěže ČGF je povinen dodržovat ustanovení těchto 

předpisů 
 Mezinárodní pravidla jednotlivých gymnastických sportů 
 Technické řády ČGF  jednotlivých gymnastických sportů 
 Soutěžní řád ČGF 
 Soutěžní (Závodní) programy ČGF jednotlivých gymnastických sportů   
 Směrnice ČGF o hospodaření s finančními prostředky 
 Rozpis soutěže 
 Registrační a přestupní řád ČGF 
 Kvalifikační řád ČGF 

 
 
 

4. PŘÍPRAVA SOUTĚŽE 
 
4.1    Počáteční fáze přípravy soutěže spočívá ve stanovení termínu a místa uspořádání a 

začlenění těchto údajů do termínové listiny. Termín soutěže musí dávat  dostatečný 
čas na přípravu závodníků a musí respektovat návaznost na další soutěže. Místo 
soutěže musí vyhovovat technickým řádům příslušného gymnastického sportu a 
úrovni soutěže co do vybavení závodiště, velikosti sportoviště, možnostem ubytování 
a stravování. 
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4.2      Hlavní úkoly přípravy soutěže: 
 provést výběr pořadatele (např. formou konkursního řízení) 
 provést ekonomickou rozvahu soutěže (rozpočet) 
 zajistit veškeré informace pro vydání rozpisu 
 sestavit sbor činovníků 
 zajistit přípravu závodiště, popř. tréninkových ploch 
 zajistit potřebné sociální a hygienické podmínky 
 zajistit potřebné tiskopisy, medaile, diplomy 
 zajistit propagaci soutěže 

 
4.3       Rozpis soutěže 

 zpracovává, uveřejňuje na internetových stránkách ČGF a rozesílá všem 
zainteresovaným kolektivním členům, individuálním členům resp. sekretářům 
KSK, KGS, OkSK vyhlašovatel, který si od pořadatele musí vyžádat podklady 

 stanoví podmínky soutěže v souladu se Soutěžním řádem ČGF  a pravidly resp. 
Soutěžními (Závodními) programy a technickými řády jednotlivých gymnastických 
sportů 

 musí být vydán a rozeslán nejméně jeden měsíc před soutěží 
 obsahuje termín uzávěrky přihlášek pro danou soutěž 
 je závazný pro všechny účastníky soutěže 

 
4.4      Obsah rozpisu 
 
4.4.1   Všeobecná ustanovení 

 vyhlašovatel soutěže 
 název soutěže 
 pořadatel soutěže, včetně přesné adresy 
 datum a místo konání soutěže 
 činovníci soutěže (jmenovitě s funkcí) 
 hlavní rozhodčí 
 zástupce vyhlašovatele 
 přihlášky (termín uzávěrky, požadované údaje) 
 doba a místo provedení losování 
 údaje o ubytování a stravování účastníků 
 úhrada cestovních výloh účastníku 
 místo a doba otevření závodní kanceláře (prezence) 

 
4.4.2   Technická ustanovení 

 předpisy, dle kterých se soutěž koná   
 závody, které soutěž obsahuje (kategorie, disciplíny apod.) 
 vymezení startujících (např. věk, složení družstva, povolení hostování) 
 podmínky účasti (např. platná lékařská prohlídka, registrační průkaz, včasná 

prezence před závodem)   
 klíč pro postup do dalšího kola 
 možnost protestu včetně výše peněžitého vkladu 
 časový program (prezence, technické porada, porada rozhodčích, organizace 

tréninků a rozcvičení, závody, vyhlášení výsledků) 
 tituly a ceny 
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4.4.3    Závěrečná ustanovení 
 organizační pokyny pro účastníky (zajištění hudebního doprovodu apod.) 
 nominace rozhodčích, včetně adresy, na kterou zasílají případné omluvy 
 datum vydání rozpisu 
 podpisy odpovědných činovníků 
 u mistrovských soutěží ČR : předseda ČGF, předseda TK ČGF, sekretář ČGF) 
 u přebornických soutěží krajů a okresů: předseda KSK (KGS, OkSK),  

předseda TK KSK (KGS, OkSK), sekretář KSK (KGS, OkSK) 
 

4.5    Činovníci soutěže a jejich povinnosti 
 
4.5.1 Ředitel 

 je jmenován pořadatelem soutěže 
 zodpovídá za včasnou a pečlivou přípravu soutěže a za její organizovaný průběh 

při dodržení ustanovení rozpisu a předpisů dle bodu 3.7 Soutěžního řádu  
 odpovídá za dostatečný počet činovníků soutěže, kteří mu jsou ve své činnosti 

podřízeni 
 řídí porady činovníků a trenérů před zahájením soutěže, účastní se porady 

rozhodčích s hlasem poradním ve věcech organizačních 
 obvykle provádí slavnostní zahájení a ukončení soutěže 
 v průběhu soutěže úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím 
 je členem odvolací komise, které řeší námitky v průběhu soutěže 
 po ukončení soutěže zodpovídá za zpracování výsledků 

 
4.5.2 Jednatel 

 je jmenován pořadatelem 
 řídí práci závodní kanceláře a pracovní skupiny činovníků 
 přijímá korespondenci týkající se soutěže, požadavky z ní vyplývající řeší ve 

spolupráci s ředitelem a dalšími činovníky 
 zajišťuje potřebné prostory a místnosti pro uspořádání soutěže, včetně porad 
 zajišťuje ubytování, případně stravování účastníků 
 zajišťuje   zaváděče   družstev,   spojky,   ukazovatele   známek   a  sekretáře/-ky  

ke skupinám rozhodčích 
 zajišťuje výběr hudebních doprovodů  
 zajišťuje soutěžní tiskopisy, diplomy, medaile, případné ceny 
 provádí prezenci sportovců, trenérů a rozhodčích, vydává startovní čísla 
 provádí kontrolu dokladů (registrace, lékařské prohlídky) a zodpovídá za splnění 

podmínek startu sportovců dle rozpisu soutěže 
 zodpovídá za distribuci konečných výsledků jejich zaslání vyhlašovateli soutěže 

 
4.5.3 Hospodář 

 je jmenován pořadatelem 
 sestavuje rozpočet  a projednává ho s vyhlašovatelem, dbá na jeho dodržování 
 zabezpečuje vyplácení všech výloh dle podmínek uvedených v rozpisu soutěže 
 vybírá startovné určené rozpisem soutěže 
 po ukončení soutěže provádí vyúčtování 

 
4.5.4 Vedoucí technické čety 

 je jmenován pořadatelem 
 informuje ředitele o nutnosti zajištění nářadí v dostatečném časovém předstihu 
 zajišťuje členy technické čety k instalaci a úklidu nářadí 
 zodpovídá za přípravu a instalaci příslušného sportovního nářadí na závodišti            

a za instalaci dalšího vybavení závodiště (stolky, židle, lavičky apod.) 
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 je přítomen v průběhu soutěže, zajišťuje odstranění vzniklých závad 
 zajišťuje instalaci hudební techniky, včetně obsluhy, ozvučení závodiště apod.  

 
4.5.5 Vedoucí počtářské komise 

 je jmenován pořadatelem po konzultaci s vyhlašovatelem soutěže 
 je podřízen řediteli soutěže a hlavnímu rozhodčímu 
 zodpovídá za zpracování výsledků soutěže 
 zajišťuje pracovníky počtářské komise, provádí s nimi před soutěží instruktáž 

jejich práci v průběhu soutěže 
 v případě elektronického zpracování výsledků zajišťuje software a hardware 
 dodává hlasateli průběžné i konečné výsledky 
 předává konečné výsledky řediteli, hlavnímu rozhodčímu k jejich autorizaci                  

a jednateli autorizované výsledky k jejich distribuci 
 

4.5.6 Vedoucí nástupu 
  je jmenován pořadatelem 
 zajišťuje shromáždění, řazení a nástup závodníků před závodem, v průběhu    

závodu, při ukončení soutěže a slavnostním vyhlášení výsledků 
 
4.5.7 Hlasatel 

 je jmenován pořadatelem 
 řídí organizovaný trénink, rozcvičení i vlastní závod 
 v průběhu soutěže informuje diváky o jednotlivých účastnících a jejich výsledcích, 

objasňuje divákům pravidla soutěže tak, aby neovlivnil práci sboru rozhodčích 
 vyhlašuje konečné výsledky 

 
4.5.8 Zdravotník nebo lékař 

  je jmenován pořadatelem po konzultaci s vyhlašovatelem soutěže 
 funkci zdravotníka plní pracovník s odborným středoškolským vzděláním                 

nebo lékař 
 zajišťuje kontakt s odborným zdravotnickým zařízením v místě konání soutěže  
 zajišťuje potřebný zdravotnický materiál  
 kontroluje hygienu závodiště 
 závady projednává s ředitelem  

 
4.5.9 Zástupce vyhlašovatele 

 je jmenován vyhlašovatelem 
 účastní se porady trenérů a rozhodčích 
 řeší případné nejasnosti v místě soutěže v souladu s předpisy ČGF 
 je členem odvolací komise, která řeší námitky v průběhu soutěže 

 
4.5.10 Propagační a tiskový pracovník 

 je jmenován pořadatelem 
 zajišťuje propagaci soutěže, dodává informace sdělovacím prostředkům, zajišťuje 

dokumentaci 
 navrhuje rozmístění reklamních panelů v souladu s pravidly pro reklamu a 

v souladu s pokyny vyhlašovatele  
 zajišťuje tiskové konference 
 po ukončení soutěže zajišťuje předání výsledků a tiskových zpráv sdělovacím 

prostředkům 
 
 
 



 

- 8 - 

4.5.11 Hlavní rozhodčí 
 je jmenován vyhlašovatelem  
 je členem odvolací komise, která řeší námitky v průběhu soutěže 
 plní povinnosti vyplývající z pravidel a příslušných Technický řádů, Soutěžních 

(Závodních) programů jednotlivých gymnastických sportů 
 

4.5.12 Pořadatelský sbor 
 dle rozsahu soutěže a možnosti pořadatele se může ustavit pořadatelský sbor 

k zajištění vstupu diváků, provozu hlediště, šaten 
 zajišťuje pořádek v přilehlých prostorách závodiště 

 
4.6.  S přihlédnutím k rozsahu a velikosti soutěže může pořadatel se souhlasem 

vyhlašovatele přiměřeným způsobem upravit složení činovníků soutěže a rozdělení 
jejich povinností (s výjimkou zástupce vyhlašovatele, hlavního rozhodčího a jejich 
povinností). 

 
4.7      Sbor rozhodčích 

 nominaci sboru rozhodčích provádí u mistrovských soutěží ČR úsek rozhodčích 
příslušné TK ČGF, u přebornických soutěží KSK, KGS nebo OkSK dle pravidel a 
příslušných Technických řádů jednotlivých gymnastických sportů 

 v případě, že se nedostaví nominovaný počet rozhodčích, může hlavní rozhodčí 
provést doplnění z přítomných náhradníků nebo nenominovaných rozhodčích 

 
4.8  Přihlášky k soutěži 

    podává pouze vysílající subjekt (klub nebo oddíl) písemně tak, aby došly ve 
stanoveném termínu vyhlašovateli soutěže a opisem pořadateli 

 tiskopisy přihlášek mohou být součásti rozpisu  
 součástí přihlášky mohou být i další formuláře (např. objednávka ubytování, 

stravování, dopravy apod.) 
 

4.8.1    Přihláška musí obsahovat 
 přesný a úplný název vysílajícího subjektu sportovce 
 označení soutěže, resp. závodu 
 seznam přihlášených sportovců (jméno, příjmení, rok narození, jméno osobního 

trenéra) 
 razítko a podpis činovníka vysílajícího subjektu 
 k přihlášce na postupovou soutěž musí KSK nebo KGS, popř. OkSK zaslat úplné 

výsledky jimi pořádané soutěže 
 
4.8.2  Rozpisem lze stanovit možnost způsobu přijetí přihlášky – faxem, e-mailem, on-line 

prostřednictvím internetu i bez nutnosti podpisu a razítka  
 
4.8.3 Penále za pozdní přihlášky 

 penále za pozdní přihlášku na mistrovské a přebornické soutěže činí 500,- Kč a je 
příjmem vyhlašovatele soutěže 

 penále za pozdní přihlášku na mistrovské a přebornické soutěže po termínu 
losování soutěže činí 1000,- Kč a je příjmem vyhlašovatele soutěže 
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5. PRŮBĚH SOUTĚŽE 
 

5.1    Prezence 
 probíhá v místnosti k tomu určené a označené pořadatelem podle časového 

programu uvedeného v rozpisu. 
 je povinná pro všechny účastníky soutěže 
 závodníci a rozhodčí, kteří se neprezentují ve stanovené době nebo kteří nemají 

požadované doklady v pořádku, ztrácejí nárok na úhradu výloh a nebudou 
k soutěži připuštěni. 

 
5.2  Startovné 

 Pokud je rozpisem určeno uhradí závodník startovné. Startovné zůstává jako 
příjmová část vyhlašovateli pokud smlouva uzavřená mezi pořadatelem a 
vyhlašovatelem nestanoví jinak. 

 
5.3 Porada činovníků a trenérů 

Poradu řídí ředitel závodu za přítomnosti jednatele, hlavního rozhodčího a zástupce 
vyhlašovatele. Hlavními úkoly porady jsou: 
 seznámení s výsledky prezence, zjištěné nedostatky a jejich řešení 
 seznámení s organizací soutěže (počet závodů, sledů, závodníků v družstev, 

závodníků ve sledech, rozdělení dle vylosování, pořadí disciplín atd.) 
 losování, jednotlivců, dvojic, trojic, družstev, resp. losování klíče pro další část 

závodu 
 projednání připomínek trenérů k technickému stavu závodiště a rozhodnutí o 

úpravách (použití přídavných žíněnek apod.) 
 upřesnění pokynů k nástupu, zahájení a ukončení závodu 
 informace o zajištění ubytování a stravování 
 projednání dalších připomínek zúčastněných 

 
5.3.1   Penále za neúčast na poradě činovníků a trenérů 

 oddíl/klub, který nebude mít na poradě činovníků a trenérů při mistrovských 
soutěžích  přítomného svého zástupce uhradí vyhlašovateli mistrovské soutěže 
penále ve výši 3000 Kč. 

 ve výjimečných a odůvodněných případech může se souhlasem zástupce 
vyhlašovatele zastoupit oddíl/klub pověřený zástupce jiného oddílu/klubu.   

 
5.4 Porada rozhodčích 

Poradu řídí hlavní rozhodčí po provedení prezence nominovaných rozhodčích.  
 
5.4.1  Hlavními úkoly porady jsou 

 upřesnění složení skupin rozhodčích 
 sjednocení hlediska hodnocení závodníků 
 stanovení pokynů k vyplňování tiskopisů a k organizaci práce rozhodčích a jejich 

spolupráci s počtářskou komisí 
 přenesení informací z porady činovníků a trenérů 

 
5.4.2 Registrace rozhodčího v ČGF, účast na poradě, stejně jako jeho úbor dle pravidel 

jsou podmínkou pro jeho zařazení k rozhodování v soutěži a k proplacení cestovních 
náhrad a odměn. 

 
5.5 Trénink a rozcvičení před závodem se řídí časovým rozvrhem, který musí být 

účastníky dodržen. Rozcvičení může být provedeno i organizovaně. 
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5.6       Průběh soutěže 
   
5.6.1 Soutěž je zahájena slavnostním nástupem všech účastníků a při mistrovských  

soutěžích ČR každý závod státní hymnou. Po projevu ředitele, případně hostů je 
soutěž oficiálně zahájena. Další průběh je řízen organizací přijatou na poradě 
činovníků. 

 
5.6.2 Každý sportovec má právo být na soutěži doprovázen trenérem. Počet trenérů 

v soutěži jednotlivců, dvojic, trojic nebo družstev je dán technickým řádem 
jednotlivých gymnastických sportů. 

 
5.6.3 Přístup na závodiště mají pouze činovníci, rozhodčí, sportovci daného sledu a jejich 

trenéři. 
 
5.6.4 Doba a způsob rozcvičení je zpravidla dána pravidly jednotlivých gymnastických 

sportů. Pořadí startu sportovců je dáno vylosováním a pravidly jednotlivých 
gymnastických sportů. 
 

5.6.5 V soutěžích, při nichž je vyžadován hudební doprovod, musí být tento nahrán pro 
každého sportovce na samostatném CD s označením jména sportovce, názvu oddílu 
nebo klubu a odevzdán trenérem (není-li uvedeno v rozpise jinak) před zahájením 
soutěže při prezenci. 

 
5.6.6 V případě úrazu nebo onemocnění sportovce oznámí trenér tuto skutečnost lékaři 

(zdravotníkovi) soutěže. Lékař (zdravotník) rozhodne o případném pokračování 
v závodě, ke kterému musí sportovec nastoupit do doby podle pravidel jednotlivých 
gymnastických sportů. V případě odstoupení sportovce ze závodu musí toto 
rozhodnutí oznámit trenér hlavnímu rozhodčímu. 

 
5.6.7 Soutěž je zpravidla ukončena společným nástupem sportovců, vyhlášením výsledků 

a předáním medailí, diplomů a cen. Sportovci jsou povinni se vyhlášení výsledků 
zúčastnit. Výjimky povoluje ředitel závodu. Neomluvena neúčast některého 
z medailistů na vyhlášení výsledků může mít za následek diskvalifikaci jednotlivce, 
dvojice, trojice nebo družstva. Rozhodnutí o diskvalifikaci je v pravomoci zástupce 
vyhlašovatele soutěže. 

 
5.7      Výsledky 
 
5.7.1 Výpočet výsledků je dán pravidly jednotlivých gymnastických sportů. Způsob výpočtu 

výsledků a výsledného pořadí u netypických soutěží (např. šplh, soutěž 
všestrannosti), ale i u dlouhodobých soutěží musí být uveden v rozpisu soutěže. 

 
5.7.2 Zpracování výsledků zajišťuje pořadatel. Výsledky musí obsahovat: 

 název soutěže, místo a datum pořádání 
 jméno a příjmení sportovců, ročník narození, název kolektivního člena 
 bodové výsledky sportovce, celkové pořadí sportovce v závodu 
 v soutěžích družstev název družstva, jmenovitě členy družstva, bodové 

hodnocení a pořadí družstva a jednotlivců v závodu 
 podpisy ředitele závodu a hlavního rozhodčího 

 
5.7.3 Výsledky mistrovských soutěží ČR předá pořadatel zástupci ČGF v místě soutěže a 

zašle na sekretariát ČGF v elektronické podobě nejpozději do 48 hodin od ukončení 
závodu nebo soutěže. Zúčastněným kolektivním členům předá pořadatel výsledky v 
místě konání soutěže nebo zašle v elektronické nebo tištěné podobě  do 5-ti dnů od 
ukončení závodu nebo soutěže.  
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5.7.4 Výsledky přebornických soutěží zašle pořadatel v elektronické podobě příslušné 
KSK, KGS, OkSK a na sekretariát ČGF nejpozději do 3 dnů od uspořádání soutěže. 
Zúčastněným kolektivním členům předá pořadatel výsledky v místě konání soutěže 
nebo zašle v elektronické nebo tištěné podobě  do 5-ti dnů od ukončení závodu nebo 
soutěže.  

 
5.8 Sportovní tituly 
 
5.8.1 Tituly „Mistr ČR“ a „Přeborník kraje“ se udělují vítězům přebornických a mistrovských 

soutěží. Sportovci v soutěži jednotlivců na 1.-3. místě mistrovských soutěží ČR a 
přebornických soutěží krajů a okresů obdrží medaili a diplom. V soutěži družstev 
obdrží družstvo na 1.-3. místě společný diplom a každý člen družstva medaili. 

 
5.8.2  O podmínkách udělení titulu „Mistr ČR“ a titulu „Přeborník kraje“ v mistrovských 

soutěžích ČR a přebornických soutěžích krajů a okresů rozhoduje vyhlašovatel a 
ustanovení uvede v rozpisu soutěže. 

 
 

6. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE 
 

6.1 V soutěžích organizovaných v rámci ČGF smí startovat jen sportovci, kteří se prokáží 
potvrzením o absolvované lékařské prohlídce ne starší 1 roku  (včetně data konání 
soutěže) zaznamenané v registračním průkazu kolektivního člena. Pro účast               
na mistrovských soutěžích je vyžadována lékařská prohlídka praktickým lékařem      
nebo lékařská prohlídka z pracoviště sportovního resp. tělovýchovného lékařství. 
Požadavky na druh lékařské prohlídky jsou uvedeny ve Směrnici o preventivních 
lékařských prohlídkách. 
 

6.2 Soutěže se mohou konat jen v hygienicky a zdravotně nezávadném prostředí, o čemž 
rozhodne lékař (zdravotník) soutěže. 
 

6.3 V průběhu soutěže, tréninku a rozcvičení musí být zajištěno zdravotní zabezpečení              
a musí být k dispozici dostatek zdravotnického materiálu k poskytnutí první pomoci. 

 
6.4 V místě konání soutěže musí být k dispozici telefon. 
 
6.5 Pořadatel může požádat o zdravotní dozor nejbližší zdravotnické zařízení nebo Český 

červený kříž, s nimiž může uzavřít smlouvu o dozoru. 
 
 

7. DOPING 
 

7.1   Doping je v soutěžích ČGF zakázán podle „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 
ve sportu v České republice“ (vydal Antidopingový výbor České republiky, Praha. 
1.11. 2014) a Reglementu FIG pro kontrolu dopingu (Lausanne, 1.1. 2015) 

 
 

8. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE 
 

8.1 Požadavky na závodiště 
 základním předpisem pro rozměry nářadí, jeho instalaci, rozmístění a obložení 

žíněnkami jsou „Nářaďové normy FIG“ a dále Soutěžní resp. Závodní programy a 
jednotlivých gymnastických sportů vydaných příslušnými TK ČGF 

 doporučuje se osvětlení závodiště neoslnivým světlem o intenzitě min. 300 luxů 
 doporučená teplota na závodišti je minimálně 20 °C 
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 technický stav závodiště před soutěží  kontroluje hlavní rozhodčí společně  
s ředitelem závodu 

 
8.2 Doporučené materiální vybavení  
   K technickému vybavení závodiště pro soutěže patří:  
    
8.2.1    Sportovní gymnastika  

 muži: prostná 12x12 m, kůň našíř, kruhy, přeskok, bradla, hrazda 
 ženy: přeskok, bradla, kladina, prostná 12x12 m 
 dostatek základních a přídavných žíněnek a odrazových můstků 
 bezpečnostní límec kolem můstku pro přeskok 
 náhradní žerď bradel 
 háček na zastavení kruhů 
 molitanová kostka 100x75x75 cm ke kruhům a hrazdě  
 molitanová kostka 100x75x75 cm k bradlům 
 magnézium a nádoby na magnézium 
 metr, pásmo, gong 
 časomíra pro hlasatele a rozhodčí na jednotlivých nářadích  
 červené a zelené praporky nebo světelná signalizace 

 
8.2.2   Skoky na trampolíně  

 trampolína/-y 
 bezpečnostní stoly, plošiny nebo jiné stabilní podpůrné systémy s dopadovými 

žíněnkami na krátkých koncích trampolín 
 bezpečnostní žíněnky nebo koberce tlumící dopad na podlaze podél dlouhých 

stran trampolíny a za bezpečnostními stoly na krátkých stranách trampolíny 
 záchranné žíněnky pro použití trenéry a zachránci a dostatek dalších žíněnek 
 časomíra pro hlasatele a rozhodčí měřící čas při rozcvičení, zahájení sestavy  
 přístroj měřící synchronnost a čas letu 
 červené a zelené praporky nebo světelná signalizace 
 

8.2.3 Akrobatická gymnastika  
 prostná 12x12 m  
 dostatek záchranných a přídavných žíněnek 
 časomíra pro hlasatele a rozhodčí měřící čas 
 červené a zelené praporky nebo světelná signalizace 

 
8.2.4     Gymnastický aerobik  

 pružná podlaha 12x12 m 
 časomíra pro hlasatele a rozhodčí měřící čas 
 červené a zelené praporky nebo světelná signalizace 

 
8.2.5     TeamGym  

 pohybová skladba: koberec 14x16 m (pro nižší výkonnostní a věkové kategorie 
14x14 m) 

 Akrobacie: tumble track nebo pružný akrobatický pás včetně rozběhového pásu   
a žíněnek tvořících doskokovou plochu, přídavná žíněnka 

 Trampolína - varianta s dvěmi doskokovými plochami: 2ks trampolín, přeskokový 
stůl (švédská bedna pro nižší věkové a výkonnostní kategorie), 2 rozběhové 
pásy, žíněnky tvořící doskokovou plochu 

 Trampolína - varianta s jednou doskokovou plochou: 1ks trampolín, přeskokový 
stůl (švédská bedna pro nižší věkové a výkonnostní kategorie), rozběhový pás, 
žíněnky tvořící doskokovou plochu 
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 pro vyšší věkové a výkonnostní kategorie - trampolína 36 (popř. 40) pružin    
 pro nižší věkové a výkonnostní kategorie - trampolína 32 pružin 
 časomíra pro hlasatele a rozhodčí na jednotlivých nářadích 
 červené a zelené praporky nebo světelná signalizace 
 praporek nebo světelná signalizace pro komunikaci mezi panely E a DC                

u pohybové skladby 
 
8.2.6 Parkour 

    časomíra pro rozhodčí  
    2 paralelní dráhy s překážkami pro speed run (rychlostní dráha) pro MČR 
    2 paralelní dráhy s překážkami pro free style  (volný styl) pro MČR 
    minimálně 1 dráha s překážkami pro speed run (rychlostní dráha) pro ostatní  

soutěže, není-li v rozpisu soutěže uvedeno jinak 
  minimálně 1 dráha s překážkami pro free style (volný styl pro ostatní  soutěže, 

není-li v rozpisu soutěže uvedeno jinak 
 

8.2.7 Obecné požadavky na materiální vybavení 
 lavičky pro závodníky a trenéry 
 stolky a židle pro rozhodčí a činovníky závodu, židle pro spojky 
 ukazatele známek 
 rozhlas na závodišti, hudební technika 
 výpočetní technika 
 stupně vítězů 

  
8.3 Doporučené tiskopisy 
 

Použití a forma tiskopisů je závislá na druhu gymnastického sportu a použité technice 
zpracování výsledků. V běžné praxi se používají tiskopisy: 
 záznam o výsledcích 
 bodovací lístek rozhodčího 
 list pro zápis sestavy 

 
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI SPORTOVCŮ A TRENÉRŮ 
 
9.1  Práva a povinnosti sportovců a trenérů se řídí pravidly jednotlivých gymnastických 

sportů. 
 
9.2   Závodní oblečení na soutěžích ČGF 

  sportovci sportovní trikoty/dresy/úbory a obuv dle pravidel  
 trenéři sportovní oblečení a obuv 
 

9.3  Na mistrovských soutěžích ČR a přebornických soutěžích není povoleno nosit 
sportovní trikoty/úbory a teplákové soupravy se státními symboly. Při 
nedodržení tohoto ustanovení bude sportovcům, případně trenérům, udělena 
penalizace za nesportovní chování v souladu s pravidly jednotlivých gymnastických 
sportů. 

 
 

10. PODÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ NÁMITEK, PROTESTY 
 

10.1  Je-li porušena legislativa ČGF nebo rozpis soutěže může podat trenér nebo vedoucí 
družstva námitky písemně. 
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10.1.1 Při soutěžích ČGF se podávají námitky s peněžním vkladem 1000,- Kč 
 řediteli závodu nejpozději do 15 minut po vyhlášení poslední známky závodu 
 vyhlašovateli soutěže nejpozději do sedmi následujících dnů po ukončení 

závodu 
 

10.1.2 O řešení námitky rozhodne 
 v průběhu závodu odvolací tříčlenná komise, kterou řídí ředitel závodu. Jejími 

dalšími členy jsou hlavní rozhodčí a zástupce vyhlašovatele. 
 po soutěži komise sestavená vyhlašovatelem soutěže nejpozději do 14-ti dnů po 

obdržení veškerých podkladů 
 
10.1.3 O výsledků projednání sepíše odvolací komise záznam, který zašle stěžovateli a kopii 

vyhlašovateli soutěže. V případě uznané námitky se peněžní vklad vrací, v případě 
neuznané námitky propadá vklad ve prospěch vyhlašovatele soutěže. 

   
10.2  Protesty vůči hodnocení závodníka řeší Pravidla, resp. Soutěžní (Závodní) programy 

jednotlivých gymnastických sportů. Výše peněžitého vkladu při podání protestu vůči 
hodnocení závodníka se uvádí v rozpisu soutěže. 

  
 

11. VĚKOVÉ KATEGORIE 
 

11.1    Věkové   kategorie   zpravidla   korespondují   s   věkem  sportovců   v  mezinárodních 
  soutěžích dle Technického řádu FIG, popř. Technického řádu EG. 

 
11.2 V jednotlivých gymnastických sportech jsou rozlišovány následující věkové kategorie 
 

 Sportovní gymnastika žen 
 žákyně   do 12 let 
 kadetky   10-14 let 
 juniorky  13 - 15  let  EG:  14 -15 let, FIG: 13 - 15  let 
 ženy    16 let a více  FIG: ženy  16 let a více 

 
 Sportovní gymnastika mužů 

 žáci   do 14 let 
 kadeti   do 15 let 
 dorostenci  15-18 let 
 junioři   14 - 18  let  EG:   14-18 let, FIG: 14 - 17 let 
 muži   18 let a více  FIG: 18 let a více 

 
 Skoky na trampolíně 

 žákovská věková kategorie  do 14-ti let včetně 
 mladší žactvo   do 12-ti let včetně 
 starší žactvo   13 - 14 let  

 juniorská věková kategorie  13 - 16  let          FIG, EG: 13 - 16 let 
 věková kategorie dospělých   15 let a více          FIG, EG: 17 let a více   

                           
 Akrobatická gymnastika 

 žactvo   do 15 let FIG: Age Group 11 - 16 let 
 junioři   12 - 19  let FIG:  World Age Group 12 - 18  let 
      FIG:  World Age Group 13 - 19  let  
 senioři   15 let a více  FIG: senioři 15 let a více 
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 Aerobik 
 nejmladší žáci       7- 8 let FIG: NG   7 -  8   let 
 mladší žáci    9 - 11 let FIG:     ND   9 - 11  let     
 starší žáci  12 - 14 let FIG: Age Group 1  12 - 14  let 
 junioři    15 - 17 let FIG: Age Group 2  15 - 17  let 
 senioři   18 let a více FIG: senioři 18 let a více 

 
 TeamGym 

 kategorie Junior I   7 - 11 let 
 kategorie Junior II      11 - 16 let  
 kategorie Junior A 11 - 16 let   
 kategorie Senior B 16 let a více   
 kategorie Senior A 16  let a více  
 

 Parkour 
 nejmladší žáci       7- 8 let   
 mladší žáci    9 - 11 let       
 starší žáci  12 - 14 let   
 junioři    15 - 17 let   
 senioři   18 let a více  FIG: senioři 18 let a více 

 
 Šplh na laně  

 kategorie starší žáci  14 let a mladší 
 kategorie starší žákyně  14 let a mladší 
 kategorie dorostenci    15-18 let   
 kateorie dorostenky a ženy 15 let a starší  
 kategorie muži  19-50 let 
 kategorie Masters          51 let a starší 
 

 
12. START SPORTOVCŮ 

V MISTROVSKÝCH A PŘEBORNICKÝCH SOUTĚŽÍCH 
 
12.1 Ve všech gymnastických odvětvích sdružených v České gymnastické federaci je 

prvním možným rokem závodního věku 7 let. První rok závodního věku je uveden 
v Závodních programech, resp. Soutěžních a Technických řádech jednotlivých 
gymnastických sportů. 

 
12.2 Podmínky pro start sportovců v soutěžích jsou dány ve sportovní gymnastice mužů a 

žen platným Závodním programem. U ostatních gymnastických sportů jiným 
předpisem příslušné Technické komise (Soutěžní nebo Technický řád). 

 
12.3 Sportovec musí být registrovaným závodníkem/závodnicí ČGF s výjimkou 

sportovců účastnících se MČR TeamGym v kategoriích Junior I, Junior II a Senior B. 
 
12.4 Sportovec musí být členem vysílajícího subjektu, který ho k soutěži přihlásil. 
 
12.5 Mistrovské a přebornické soutěže vyhlášené ČGF resp. KSK, KGS nebo OkSK 

se může při splnění podmínek účasti k závodu dané rozpisem soutěže zúčastnit 
každý registrovaný závodník/závodnice ČGF českého občanství nebo 
registrovaný závodník/závodnice ČGF, kteří mají dlouhodobý pobyt na území 
České republiky. 

12.6 Start cizinců v soutěžích jednotlivců je možný v případě, že je vyhlášeno Mezinárodní 
mistrovství ČR nebo Mistrovství ČR s mezinárodní účastí. 
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13. HOSTOVÁNÍ 
 
13.1  Zvláštní formou soutěžení za jiného kolektivního člena, než je sportovec registrován, 

je forma hostování. Probíhá beze změny příslušnosti ke kolektivnímu členu a má 
platnost nejvýše jeden kalendářní rok. 

 
13.2  Hostování může být pouze při soutěžích družstev (mistrovské, přebornické, ostatní) 

všech věkových kategorií (žactvo, dorost, dospělí) 
 jednorázové - na jeden závod, soutěž v kalendářním roce 
 dlouhodobé - na více závodů, soutěží v kalendářním roce 

13.3  Souhlas s dlouhodobým hostováním potvrdí kolektivní člen sportovci do registračního 
průkazu. 

 
13.4 Možnost hostování cizinců v mistrovských soutěžích ČR družstev je daná Závodním 

programem (Technickým řádem)  nebo rozpisem soutěže. 
 
 

14. SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
 
14.1 Soutěže ve sportovní gymnastice se organizují v souladu s 

 mezinárodními pravidly pro sportovní gymnastiku mužů Mezinárodní gymnastické 
federace (FIG) 

 mezinárodními pravidly pro sportovní gymnastiku žen Mezinárodní gymnastické 
federace (FIG) 

 Závodním programem ČGF ženských složek ve sportovní gymnastice  
 Závodním programem ČGF mužských složek ve sportovní gymnastice  

 
14.2 Druhy soutěží - disciplíny 

 jednotlivci 
 jednotlivkyně 
 družstva mužů 
 družstva žen 
 
Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií. Pro zařazení do věkové 
kategorie je rozhodující rok narození (viz čl. 11). 
 

14.3 Mistrovské soutěže 
 
14.3.1 Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice jednotlivců 

 nejmladší žáci 
 mladší žáci 
 starší žáci 
 kadeti 
 dorostenci 
 junioři  
 muži  

 
14.3.2 Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice jednotlivkyň 

 mladší žákyně (VS1A) 
 starší žákyně (VS2A) 
 žákyně „B“ (VS3B) 
 žákyně „C“ (VS3C) 
 žákyně „A“ (VS3A) 
 kadetky (VS4A) 
 juniorky „C“ (VS5C) 
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 juniorky „B“ (VS5B) 
 juniorky „A“ (VS5A) 
 ženy „C“ (VS6C) 
 ženy „B“ (VS6B) 
 ženy „MT“ (VS6A) 

 
14.3.3 Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice družstev mužů 

 nejmladší žáci 
 mladší žáci 
 starší žáci 
 kadeti 
 

14.3.4 Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice v povinných sestavách mužů 
 výkonnostní stupeň 1 
 výkonnostní stupeň 2 mladší 
 výkonnostní stupeň 2 starší 
 výkonnostní stupeň 3 
 výkonnostní stupeň 4 
 

14.3.5 Liga družstev mužů ve sportovní gymnastice  
 Extraliga 
 I. Liga 
 II. liga (Liga mládeže) 

 
14.3.6 Liga družstev žen ve sportovní gymnastice  

 Extraliga 
 I. Liga 
 II. liga 

 
14.4  Přebornické soutěže 
 
14.4.1 Přebory krajů  

Technická ustanovení uvede vyhlašovatel (KSK, KGS) v rozpisu soutěže. 
 

14.4.2 Přebory okresů  
Technická ustanovení uvede vyhlašovatel (OkSK) v rozpisu soutěže. 
 
 

14.5 Ostatní soutěže 
Způsob provedení soutěže, podmínky startu sportovců a další technická ustanovení 
uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 

 
 

15. SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ 
 
15.1 Soutěže ve skocích na trampolíně se organizují v souladu s 

 mezinárodními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní gymnastické 
federace FIG 

 technickými odchylkami od mezinárodních pravidel pro soutěže v ČR 
 pravidly pro pořádání Českého poháru ve skocích na trampolíně v ČR 
 pravidly pro pořádání Českého závodu věkových skupin ve skocích na trampolíně 

v ČR 
 povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR 
 doporučenými rozvojovými povinnými sestavami pro soutěže ve skocích             

na trampolíně v ČR   
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15.2 Druhy soutěží - disciplíny 
 jednotlivci 
 synchronní dvojice 
 družstva 
 
Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií. Pro zařazení do věkové 
kategorie je rozhodující rok narození (viz čl. 11). 
 

15.3 Mistrovské soutěže 
 
15.3.1 Mistrovství ČR - věková kategorie dospělých 

 ženy jednotlivkyně 
 muži jednotlivci 
  ženy synchronní dvojice 
  muži synchronní dvojice 

 
15.3.2 Mistrovství ČR juniorů - juniorská věková kategorie 

 juniorky jednotlivkyně 
 junioři jednotlivci 
  juniorky synchronní dvojice 
  junioři synchronní dvojice 

 
15.3.3 Mistrovství ČR žactva - žákovská věková kategorie 

 mladší žákyně jednotlivkyně 
 mladší žáci jednotlivci 
 starší žákyně jednotlivkyně 
 starší žáci jednotlivci 
  žákyně synchronní dvojice 
  žáci synchronní dvojice 
  smíšená žákovská 3-4 členná družstva 
 

15.3.4 Mistrovství ČR družstev 
 smíšená 3-4 členná družstva složená ze závodníků od 13 let  

 
15.4   Český závod věkových skupin 

Technická ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pro pořádání Českého závodu 
věkových skupin  
 

15.5     Soutěže Českého poháru 
Technická ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pro pořádání pohárových soutěží  
ve skocích na trampolíně v ČR. 
 

15.6     Přebory krajů, oblastí a okresů 
Technická ustanovení uvede vyhlašovatel v rozpisu soutěže. 
 

15.7  Finále nejlepších  
 Výběrová soutěž v běžném roce. Formát soutěže a postupový klíč stanoví TK TRA 

ČGF ve spolupráci s pořadatelem.  
 

15.8 Ostatní soutěže 
Způsob provedení soutěže, podmínky startu sportovců a další technická ustanovení 
uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 
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15.9  Společná ustanovení Soutěžního řádu ČGF jsou pro soutěže ve skocích                          
na trampolíně v ČR závazná a uplatní se s přihlédnutím k charakteru a velikosti 
soutěže ve skocích na trampolíně. 
  
 

16. AKROBATICKÁ GYMNASTIKA 
 
16.1 Soutěže v akrobatické gymnastice se organizují v souladu s mezinárodními pravidly 

pro akrobatickou gymnastiku vydanými Mezinárodní gymnastickou federací (FIG). 
Technická komise akrobatické gymnastiky ČGF může stanovit odchylky technického 
rázu od mezinárodních pravidel pro soutěže v ČR. 

 
16.2 Druhy soutěží – disciplíny 

 ženské páry 
 mužské páry 
 smíšené páry 
 ženské trojice 
 mužské čtveřice 
Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií. Pro zařazení do věkové 
kategorie je rozhodující rok narození (viz. čl.11). Výkonnostní třídy nejsou udělovány. 
 

16.3 Mistrovství ČR 
 Mistrovství ČR seniorů, juniorů a žactva 

 
16.4     Ostatní soutěže 

Způsob provedení soutěže, podmínky startu sportovců a další technická ustanovení 
uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 
 

16.5    Společná   ustanovení   Soutěžního   řádu   ČGF   jsou   pro   soutěže  v   akrobatické 
gymnastice v ČR závazná a uplatní se s přihlédnutím k charakteru a velikosti soutěže 
v akrobatické gymnastice. 

 
17.  AEROBIK 

 
17.1 Soutěže v aerobiku se organizují v souladu s 

 mezinárodními pravidly pro gymnastický aerobik, step aerobik a dance aerobik 
Mezinárodní gymnastické federace (FIG) 

 pravidly pro pořádání soutěží v team aerobiku v ČR 
 pravidly pro pořádání soutěží ve step aerobiku v ČR 
 pravidly pro pořádání soutěží v dance arobiku v ČR 

 
17.2 Druhy soutěží - disciplíny 

 jednotlivci 
 smíšené páry 
 trojice - 3 soutěžící (muži/ženy/smíšené) 
 skupiny - 5 soutěžících (muži/ženy/smíšené) 
 dance - 5-10 soutěžících (muži/ženy/smíšené) 
 step - 5-10 soutěžících (muži/ženy/smíšené) 

 
Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií. Pro zařazení do věkové 
kategorie je rozhodující rok narození (viz. čl. 11 ). 
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17.3 Mistrovské soutěže 
 
17.3.1 Mistrovství ČR v gymnastickém aerobiku 
 

 Mistrovství ČR seniorů v gymnastickém aerobiku 
 ženy jednotlivkyně 
 muži jednotlivci 
 smíšené páry 
 trojice 
 skupiny 

 
 Mistrovství ČR juniorů v gymnastickém aerobiku  

 juniorky jednotlivkyně 
 junioři jednotlivci 
 smíšené páry 
 trojice  
 skupiny  

 
 Mistrovství ČR starších žáků v gymnastickém aerobiku 

 starší žákyně jednotlivkyně 
 starší žáci jednotlivci 
 smíšené páry 
 trojice  
 skupiny 

 
 Mistrovství ČR mladších žáků v gymnastickém aerobiku 

 mladší žákyně jednotlivkyně 
 mladší žáci jednotlivci 
 smíšené páry 
 trojice  
 skupiny 
 

 Mistrovství ČR nejmladších žáků v gymnastickém aerobiku 
 nejmladší žákyně jednotlivkyně 
 nejmladší žáci jednotlivci 
 smíšené páry 
 trojice  
 skupiny 

 
17.3.2  Mistrovství ČR  v team aerobiku  
 

 Mistrovství ČR juniorů v team aerobiku  
 trojice  
 skupiny  

 
 Mistrovství ČR starších žáků v team aerobiku 

 trojice  
 skupiny  

 
 Mistrovství ČR mladších žáků v team aerobiku 

 trojice  
 skupiny  
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17.3.3 Mistrovství ČR  ve step aerobiku  
 kategorie senioři 
 kategorie junioři 
 kategorie starší žáci a žákyně 
 kategorie mladší žáci a žákyně 

 
17.3.4 Mistrovství ČR v dance aerobiku 

 kategorie senioři 
 kategorie junioři 
 kategorie starší žáci a žákyně 
 kategorie mladší žáci a žákyně 

 
17.4     Pohár Federací 

Technická ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pohárových soutěží 
v gymnastickém aerobiku, step, dance a team aerobiku (Pohár Federací). 

 
17.5 Přebory krajů  

Technická ustanovení uvede vyhlašovatel v rozpisu soutěže. 
 

17.6     Ostatní soutěže 
Způsob provedení soutěže, podmínky startu sportovců a další technická ustanovení 
uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 
 

17.7 Společná ustanovení Soutěžního řádu ČGF jsou pro soutěže v gymnastickém 
aerobiku, team aerobiku, step aerobiku a dance aerobiku v ČR závazná a uplatní se     
s přihlédnutím k charakteru a velikosti soutěže v aerobiku. 

 
 

18.  TEAMGYM  
 

18.1 Soutěže TeamGym se organizují v souladu s 
 mezinárodními pravidly soutěže TeamGym Evropské gymnastiky (EG) 
 pravidly pro soutěže družstev TeamGym v ČR 

 
18.2 TeamGym je soutěží klubových družstev.  
 
18.3 Druhy soutěží - disciplíny 

 družstva mužů 
 družstva žen 
 smíšená družstva seniorů 
 družstva juniorů 
 družstva juniorek 
 smíšená družstva juniorů 

 
Soutěže se organizují zpravidla podle věkových  a výkonnostních kategorií.                       
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození (viz. čl. 11).  
 

18.4 Mistrovství ČR 
 kategorie Junior I 
 kategorie Junior II 
 kategorie Senior B 
 kategorie Junior A 
 kategorie Senior A 
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18.4.1 Hostování je v rámci Mistrovství ČR TeamGym povoleno. Domácí sportovci však 
musí tvořit více než polovinu družstva.  

 
18.5 Český pohár 

Technická ustanovení jsou uvedena v Technickém řádu Českého poháru TeamGym.  
 

18.6    Ostatní soutěže 
Způsob provedení soutěže, podmínky startu sportovců a další technická ustanovení 
uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 
 

18.7   Společná   ustanovení   Soutěžního   řádu   ČGF   jsou   pro   soutěže  TeamGym 
v ČR závazná a uplatní se s přihlédnutím k charakteru a velikosti soutěže TeamGym. 

 
 

19. PARKOUR  
  

19.1  Soutěže v parkouru se organizují v souladu s 
 mezinárodními pravidly pro parkour Mezinárodní gymnastické federace (FIG) 
 pravidly pro soutěže v parkouru v ČR 

 
 
19.2 Druhy soutěží - disciplíny 

 speed run (rychlostní dráha) 
 free style (volný styl) 

 
Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií. Pro zařazení do věkové 
kategorie je rozhodující rok narození (viz. čl. 11).  
 

19.3 Mistrovství ČR 
 kategorie nejmladší žáci  
 kategorie nejmladší žákyně 
 kategorie mladší žáci  
 kategorie mladší žákyně 
 kategorie starší žáci  
 kategorie starší žákyně  
 kategorie junioři 
 kategorie juniorky 
 kategorie muži  
 kategorie ženy 
 

19.4 Český pohár 
Technická ustanovení jsou uvedena v Technickém řádu Českého poháru v parkouru.  
 

19.5    Ostatní soutěže 
Způsob provedení soutěže, podmínky startu sportovců a další technická ustanovení 
uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 
 

19.6   Společná   ustanovení   Soutěžního   řádu   ČGF   jsou   pro   soutěže v parkouru v ČR 
závazná a uplatní se s přihlédnutím k charakteru a velikosti soutěže v parkouru. 
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20. ŠPLH NA LANĚ  
 

20.1 Soutěže ve šplhu na laně se organizují v souladu  
 s mezinárodními pravidly pro soutěže ve šplhu na laně  
 pravidly pro soutěže ve šplhu na laně v ČR 

 
20.2 Druhy soutěží – disciplíny 

 šplh na 8 m (olympijský šplh) 
 šplh na 4,5 m 

 
Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií. Pro zařazení do věkové 
kategorie je rozhodující rok narození (viz. čl. 11).  
 

20.3 Mistrovství ČR 
 kategorie dorostenci 
 kategorie ženy 
 kategorie muži 
 kategorie dorostenky a ženy 
 kategorie senioři 

 
20.4     Ostatní soutěže 

Způsob provedení soutěže, podmínky startu sportovců a další technická ustanovení 
uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 

 
20.5   Společná   ustanovení   Soutěžního   řádu   ČGF   jsou   pro   soutěže  ve šplhu           

na laně v ČR v rámci ČGF závazná a uplatní se s přihlédnutím k charakteru                      
a velikosti soutěže ve šplhu na laně. 
 
 
 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

21.1  O skutečnostech, které Soutěžní řád neřeší, rozhoduje 
 před soutěží vyhlašovatel soutěže 
  v průběhu soutěže odvolací komise 
 

21.2 Soutěžní řád ČGF byl schválen Výkonným výborem ČGF dne 29.4. 2020. 
 

21.3  Dnem 1.5. 2020 pozbývá účinnosti Soutěžní řád ČGF ze dne 18.2.2015. 


