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ROZPIS 
 
Pořadatel: Z pověření KSK ČGF pořádá oddíl Gymnastika Liberec 
Datum: sobota 31. 5. 2014 
Místo: Gymnastická hala – SPORT PARK LIBEREC 
            Jeronýmova 570/22, Liberec 7 
     
Spojení: od nádraží ČD a ČSAD tramvají č. 2,3 směr Dolní Hanychov, 
vystoupíte 3. stanici „Staré Pekárny“, přejdete koleje a ul. Kralickou 
dojdete k hotelu „Ráj“, dále ul. „U školy“ ke komplexu Sport Park 
Liberec – gymnastická hala. 
 
 
Vedoucí činovníci: ředitel závodu     Lumír Kučera 
         jednatel závodu     Dalibor Pietschmann 
         hlavní rozhodčí     Lumír Kučera 
         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 26. 05. 2014 na adresu     
info@gymlib.cz. 
Přihláška musí obsahovat: úplná jména a roky narození závodníků, 
kategorii, ve které budou závodit, jména trenérů. 
2. Losování: bude provedeno 28. 05. 2014 v kanceláři pořádajícího 
oddílu.    
3. Ubytování: nebude zajišťováno. 
4. Cestovní náhrady: závodníci a trenéři se zúčastní na náklady 
vysílající složky, rozhodčím a nominovaným činovníkům hradí 
cestovné, stravné a ošatné (dle směrnic ČGF) KSK Liberec. 
Při použití vlastního dopravního prostředku obdrží náhradu                   
ve výši 1,- Kč/km jen vlastník vozidla. 
5. Závodní kancelář: bude otevřena dle časového rozpisu. 
 
 



B: Technická ustanovení 
 

1. Startují přihlášení závodníci dle Závodního programu mužských 
složek pro období 2011 – 2014, 1. vydání – platné od 1. 1. 2011 a 
následných úprav ze dne 17. 3. 2014, pravidel FIG.  

2. Startují přihlášení závodníci mimo Závodní program mužů: 
    Kategorie: GymTV -  čtyřboj AKR, KL, KR,PŘ, 3 cviky, přeskok. stůl 100cm,      

výskok do dřepu a seskok nebo skoky přímé,  
(jen účastnice GymTV - dívky), 

  EXTRA -  volitelný trojboj, 3 cviky,  do 14-ti let  (Adam P.), 
 MINI -  čtyřboj bez KNŠ a BR, 3 cviky, do 8 let 

Přeskok – bedna našíř 80cm, výskok do dřepu a seskok nebo 
libovolné skoky přímé (i kotoul letmo).  
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PO ROČNÍCÍCH 

3. Podmínka účasti - v termínu zaslaná přihláška, 
                - předložení registračních průkazů závodníků          
                   s platnou lékařskou prohlídkou,     

                  - potvrzení o registraci oddílu a závodníků u ČGF  
                                    (pokud jsou registrováni),                                        
                                  - zaplacené startovné. 
4. Startovné za každého přihlášeného závodníka - 
                      - registrovaného závodníka u ČGF startovné 100,- Kč,  
                        včetně domácích,  
                      - neregistrovaného závodníka u ČGF startovné 100,- Kč,  
                        startují mimo závod, není možnost startu na MČR.                                                                
5. Úbor: pro závodníky závodní úbor, v závodě družstev jednotný úbor,  
rozhodčí dle pravidel, trenéři sportovní úbor. 
6. Odvolací komise: bude sestavena ředitelem závodu, hlavním 
rozhodčím a zástupců komisí. 
7. Časový pořad:      8.00         otevřená závodní kancelář, prezence,    
                                                   rozcvičení, bufet 
            8.50         porada trenérů a rozhodčích pro I. sled 
            9.00        zahájení závodu I. sled - minižáci,    
                                                   extražáci, GymTv   

       10.20        porada trenérů a rozhodčích pro II. sled           
       10.30        zahájení závodu II. sled - nejmladší    
                         žáci, mladší žáci    
       12.00        vyhlášení výsledků I. a II. sled  
       12.20        porada trenérů a rozhodčích pro III. sled    
       12.30         zahájení závodu III. sled - starší žáci,   
                         kadeti, dorostenci, junioři, muži 
       14.00        vyhlášení výsledků III. sled 



    
8. Ceny: závodnici z každé kategorie obdrží medaile, diplomy  
a první 3 družstva obdrží diplomy. 
 
9. Nominace rozhodčích:  
AKR/PŘ                                    KNŠ/BR                                  KR/HR  
Kučera L.                                  Petráček S.                              Salát J.        
Kučera J.                                   Zaplatílek D.                           Roll E. 
Janda Z.                                    Kubíček  J.                              Kubíček M 
Nový M.                                     Liška L.                                   Putík M. 
Petráček D.                                Knor V.                                   Drbohlav T. 
Zoubek P.                                  Šrámek A.                               Weinhold P. 
Pietschmann Dom.                                                                     Pietschmann Dal. 
 
 
C: Závěrečná ustanovení 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo provést případné časové změny dle 
počtu přihlášených závodníků.  
 
 
 
         Lumír Kučera                   Pavlína Vrchovecká              Stanislav Petráček 
ředitel závodu a hlavní rozhodčí zást. Liberecké KSK ČGF          zást. Ústecké KSK ČGF  

 
 


