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R O Z P I S 
3. závodu Českého poháru 2014 ve skocích na trampolín ě 24. 5. 2014, Praha-Žižkov 

 

Pořadatel:   TJ Sokol Žižkov I, oddíl skoků na trampolíně 
 
Datum a místo konání:  sobota 24. května 2014, tělocvična TJ Sokol Žižkov I, 
  Koněvova 19, Praha 3 
 
Řiditel závodu: Jan Topič 
   
Přihlášky:    do 16. 5. 2014 elektronicky na www.trampolinescore.co m 

Jednotlivce a synchronní dvojice je možno p řihlásit do sout ěže nejpozd ěji 72 hodin p řed 
plánovaným za čátkem závodu. 
Ve výjimečných případech je možno přihlásit jednotlivce nebo synchronní pár i po termínu 72 
hodin před zahájením závodu, a to nejpozději do stanoveného termínu odevzdání závodních 
karet a za poplatek 500,- Kč (jednotlivec, synchronní pár). 

 
Kategorie a ú čast:  jednotlivci a synchronní dvojice dle Pravidel pro pořádání Pohárů ve skocích na 

trampolíně v České republice platných od 1. 1. 2014.  
 Muži a ženy ro čník 1999 a starší.  
 
Technická ustanovení: 

Závod  se organizuje podle Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
v souladu s Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně a Technickými 
odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel pro soutěže v České republice a podle 
Pravidel pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice (soutěžní řád platný 
od 1. 1. 2014, mezinárodní pravidla platná od 1. 1. 2013 a technické odchylky a pravidla pohárů 
platná od 1. 1. 2013).  

Sestavy :  První / povinné sestavy A - D platné od 1. 1. 2014 (povinné prvky i pro sestavy C, D ) se 
započítáním obtížnosti 2 označených prvků. 

 
Vítěz: závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým počtem bodů za finále. 
 
Při závod ě před kvalifika čním kolem jednotlivc ů nebude rozcvi čení na závodních trampolínách. 
Rozcvi čení je zajišt ěno na trampolín ě umíst ěné v tréninkové hale.Plachta 4x4.  

 
Rozhod čí: Závodníci subjektu (oddílu, klubu, apod.), který nezajistí pro závod nejméně 2 rozhodčí (1 
 rozhodčího při 1-2 závodnících), nezískají v závodě pohárové body. 
 
Závodní karty: Musí být odevzdány do sekretariátu závodu v čase uvedeném v rozpise závodu. Za 

nedodržení času odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí, na návrh sekretariátu, 
penalizaci jeden bod u první/povinné sestavy. 

 
Nářadí:   2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm. 
 
Startovné:  200,- Kč / závodníka nebo pár podle stavu přihlášek 72 hodin před plánovaným začátkem 

závodu 
 200,- Kč / oddílovou přihlášku při nedodržení termínu přihlášky do 16. 5. 2014 

 
Poplatek KT ČGF za pozdní p řihlášení jednotlivce nebo synchronního páru:   
 500,- Kč za závodníka nebo pár 



  

 
Náklady:   hradí vysílající složka.  
 
Ubytování:  Ubytování je možné přímo v tělocvičně TJ Sokol Žižkov I, Koněvova 19, Praha 3, ve vlastních 

spacích pytlích v ceně 60,- Kč za osobu a noc, nejdříve v pátek 23. 5. 2013 od 19 hodin. 
Požadavek na ubytování prosíme zaslat do 16. 5. 2013 na trampoliny.zizkov@volny.cz 

 
Stravování:   nebude zajištěno 
 
Předběžný časový rozvrh: 
Pátek 23. 5. 2014 do 22.00  příjezdy 
Sobota 24. 5. 2014 do 12.30  odevzdání závodních karet  
  12.30 -  14.00 trénink závodníků Českého poháru  
  14.00 - 14.30 trénink synchronních dvojic Českého poháru 
  14.30 - 15.00 finále žákovského poháru - jednotlivci 
  15.00 - 17.30 kvalifikace Českého poháru jednotlivci, synchronní dvojice 
  17.30 - 19.00  finále Českého poháru 
   
 
Časový rozvrh bude up řesněn podle po čtu p řihlášených závodník ů. 
 
 Jiří Kotrba v. r. 
 KT ČGF 


