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R O Z P I S 
4. závodu Žákovského poháru 2014 ve skocích na tram polín ě  

18. 10. 2014 - Sportovní hala TUL Liberec - Harcov 
 

Pořadatel:  Trampolíny Liberec o.s. 
 
Datum a místo konání:  sobota 18. října 2014 ,  
  Sportovní hala TUL Liberec - Harcov 
  Na Bohdalci 715, Liberec 15 
 
Řiditel závodu: Ing. Miroslav Patrman 
   
Přihlášky:    do 3.10.2014  elektronicky na www.trampolinescore.com  

Jednotlivce a synchronní dvojice je možno p řihlásit do sout ěže nejpozd ěji 72 hodin p řed 
plánovaným za čátkem závodu. 
Vytištěnou přihlášku zaslat na mirapatrman@gmail.com a trampoliny@cstv.cz 
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, synchronní dvojice a smíšené synchronní dvojice dle Pravidel pro 

pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice platných od 1. 1. 2014.  
 Žáci a žákyn ě ročník 2006 - 2000.  
 
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 B - D platné od 1. 1. 2014 podle věku závodníka. 
 
Vítěz: závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým počtem bodů za finále. 
 

 
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 3. 10. 2014 

 



  

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

 
Náklady:   hradí vysílající složka.  
 
Ubytování:  11.) Koleje TUV Liberec – Harcov, blok F. Dvoulůžkový pokoj - 250 Kč za osobu a noc. 

Při obsazení 1 osobou 290 Kč za osobu a noc. 
 2.) Inter Hostel Liberec, Třída Svobody 138/2, Liberec (hostel je u haly) dvoulůžkový 

pokoj - 279,-Kč za osobu a noc, třílůžkový pokoj – 223,-Kč za osobu a noc. Omezený 
počet míst (2 x dvoulůžkový pokoj, 2x třílůžkový pokoj). 

 
 
Stravování:   nebude zajištěno 
 
Předběžný časový rozvrh: 
pátek 17. 10. 2014 do 22.00  příjezdy 
sobota 18. 10. 2014 8.00 -  10.00 trénink Žákovský pohár 
  do 8.00  odevzdání závodních karet  
  9.30  porada rozhodčích, trenérů 
  10.00 - 13.00 kvalifikace Žákovského poháru jednotlivci, 
    synchronní dvojice a finále Žákovského poháru synchronní 

   dvojice 
  15.30 - 16.00 finále Žákovský pohár - jednotlivci  
 
   
 
Časový rozvrh bude up řesněn podle po čtu p řihlášených závodník ů. 
 
 
 
 
 
 Jiří Kotrba v. r. 
 KT ČGF 


