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R O Z P I S 
 

Mistrovství České republiky družstev 2014 ve skocích na trampolí ně 

19.10.2014 Liberec 
 

 

Pořadatel :  z pověření KT ČGF Trampolíny Liberec o.s. 
Ředitel závodu : Miroslav Patrman 

 
Datum a místo konání :  19. října 2014,  
  Hala TUL - Harcov 
  Na Bohdalci 715, Liberec 15 
Přihlášky:  do 3.10.2014  elektronicky na www.trampol inescore.com  

Jednotlivce a synchronní dvojice je možno p řihlásit do sout ěže nejpozd ěji 48 
hodin p řed plánovaným za čátkem závodu. 
Vytišt ěnou p řihlášku zaslat na mirapatrman@gmail.com a trampolin y@cstv.cz 

 
Kategorie a ú čast :  smíšená 3-4 členná družstva bez věkového omezení, závodnice a závodníci 

s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem v České republice, prokáží se platnou 
registrací závodníka v ČGF pro rok 2014 a p ředloží potvrzením o absolvované léka řské 
prohlídce z pracovišt ě tělovýchovného léka řství ne starší 1 roku (v četně data konání 
sout ěže). 

 
Výkonnostní požadavky pro start na mistrovství ČR družstev :  

členové družstev : první sestava A , B, C,D  
 

známka za kvalifikaci 

první/povinná sestava s hodnotou obtížnosti 40,0 bodu 
první/povinná sestava bez hodnoty obtížnosti 39,0 bodu 

Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před 
konáním mistrovství a po konání předchozího mistrovství. Sledovanými soutěžemi jsou 
pohárové a mistrovské soutěže, kontrolní závody, mezinárodní soutěže, kterých se zúčastní 
reprezentace České republiky, a další soutěže schválené KT ČGF. 

 
Technická ustanovení : 

Závody  se organizují 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 (soutěžní řád platný od 1.1.2014, mezinárodní pravidla platná od 1.1.2013, 
technické odchylky platné od 1.1.2013). První rok závodního v ěku je 8 let 

Sestavy :  První / povinné sestavy A - D platné od 1. 1. 2014 podle věku závodníka (povinné 
prvky i pro sestavy C, D ) se započítáním obtížnosti 2 označených prvků, omezení 
obtížnosti volné sestavy podle výkonnostní úrovně první / povinné sestavy. U 
finálové sestavy se omezení obtížnosti sestavy nepoužije. 

 
Startovní po řadí v družstvu:  závodníci v družstvu budou nasazeni v pořadí, v jakém budou 

uvedeni v přihlášce, tj. závodník na prvním řádku družstva A bude nastupovat jako 1. 



  

v družstvu A, závodník na druhém řádku družstva A bude nastupovat jako 2. v družstvu A, 
atd. 

 
Rozhod čí :   budou nominování podle p řihlášek rozhod čích oddíl ů pro 4. Český a Žákovský 
 pohár  
 
Závodní karty :  vyplnit předem (přiložen vzor závodní karty pro závod družstev) 
 
Nářadí :  2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4, bezpečnostní matrace dle usnesení VH oddílů 

KT ČGF 01/09. 
 
Startovné :  200,- Kč / závodníka podle stavu přihlášek 48 hodin před plánovaným začátkem 

závodu. 
Startovní poplatek :   

100,- Kč / přihlášku při nedodržení termínu přihlášky. 
 
Náklady :  hradí vysílající složka. KT ČGF hradí ubytování a jízdné rozhodčím. 
Jízdné :  autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta (skupinové jízdné , 

zákaznické jízdné , zpáteční jízdné , obyčejné jízdné ), při využití společné jízdenky 
bude cestovné oddílu refundováno. Při použití auta zpáteční jízdné ve výši DKR 
160,- Kč, LBC 0,- Kč, LTM 160,- Kč, LTV 160,- Kč, OLO 376,- Kč, PHA 170,- Kč, 
ODV 204,- Kč, ROŽ 484,- Kč na osobu. 

 
Ubytování :  1.) 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, 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 hromadně zajišťováno 
 
Časový rozvrh :  
  
 sobota 18. 10. 2014    příjezdy  
   
 neděle 19. 10. 2014 08.30 - 10.20 trénink MČR družstev 
  08.30 -  odevzdání karet 
  09.30 -  porada rozhodčích 
  10.30 - 12.30 kvalifikace MČR družstev 
  13.00 - 14.30 finále 
¨ 
 
 
 Jiří Kotrba 
 KT ČGF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


