
 
 

Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A  V R Š O V I C E 

101 00  Praha 10,  Vršovické náměstí 2/111   
 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské 

 a České gymnastické federace  
________________________________________________________ 

 
 
 

                 
 

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG 
 

R  O  Z  P  I  S 
 
 

M i s t r o v s t v í   Č e s k é   r e p u b l i k y   
 

 

družstev a jednotlivců - nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci,  
jednotlivců - dorostenci 

 
ve sportovní gymnastice 

pro  rok   2 0 1 8 
 

mezistátní čtyřutkání juniorů 
 
 

P r a h a  15. - 17. 6. 2018  
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PARTNER ČESKÉ GYMNASTICKÉ FEDERACE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNEŘI SLETOVÉ SOUTĚŽĚ 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
A/  Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel:  Z pověření ČOS a ČGF T. J. Sokol Praha Vršovice oddíl SG 
 
2. Datum:   15. – 17. 6. 2018 
 
3. Místo:   Hala Slávie, Praha 10 

 
4. Činovníci závodu: ředitel závodu     Miroslav Zítko  

jednatel   Petr Syrový 
hospodář   Zuzana Vojáčková 
vedoucí technické čety Vilém Jelínek 
vedoucí počtářské komise  Michal Šotola 
hlasatel   Pavel Zítko, Jaroslav Marek 
lékař    Jan Štefan 
zástupce ČGF   Roman Slavík 
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  5.  Přihlášky:   Uzávěrka přihlášek – 11. června 2018 

Přihlášky zasílají oddíly SG výhradně prostřednictvím GIS.  

Jednotlivé kraje zašlou úplné výsledky z krajských přeborů 

na sekretariát ČGF. 
 
6.  Losování: Uskuteční se ve středu 13. 6. 2018 v 15.00 hod. na sekretariátu ČGF.  

 
7.  Ubytování: Bude zajištěno všem včas přihlášeným závodníkům a jejich trenérům, 

oddílů vzdálenějších více než 100 km a startujících v prvním sobotním 
závodě z pátku na sobotu, dále ostatním ze soboty na neděli pokud o ně 
požádají jednatele závodu psyrovy@sokol.eu nejpozději do 15. 5. 2018!!! 

 Cena za ubytování 250,-/osoba. 
Nominovaným rozhodčím bude zajištěno ubytování od  15. 6. do 17. 6. 
2018, tj. 2 noci pokud o něj požádají  pořadatele nejpozději do 6. 6. 2018. 

 
8.  Stravování: Závodníci a trenéři na vlastní náklady, v objektu možnost stravování 

v restauraci a občerstvení v bufetu.  
Rozhodčím bude zajištěno 15. 6. do 17. 6. 2018, tj. večeře 15. 6., snídaně, 
oběd, večeře 16. 6., snídaně a oběd 17. 6. pořadatelem. Diety nebudou 
propláceny.   

 
9.  Cestovné: Závodníci a trenéři na vlastní náklady. 
 Pořadatel hradí jízdné nominovaným rozhodčím dle „Směrnice ČGF 

o poskytování cestovních náhrad“ z ledna 2018.  
 
 
10. Závodní kancelář: Otevřena v místě konání závodu v pátek 15. 6. 2018 17.00 – 18.30 

     v sobotu 16. 6. 2018 08.30 – 09.15  
            11.00 – 12.00 
              v neděli 17. 6. 2018 11.00 – 12.00  
  
 
B/   Technická ustanovení 
 
11.  Předpis: Závodí se podle platných pravidel FIG, Závodního programu mužských 

složek ve sportovní gymnastice pro období 2017 a jejich úprav a doplňků, 
Soutěžního řádu ČGF a směrnic tohoto rozpisu. 

 
NEJMLADŠÍ ŽÁCI: věk 7 - 9 let 

  (viz Závodní program str. 8) 
  volný šestiboj - soutěž jednotlivců a družstev 3+1 

    MLADŠÍ ŽÁCI: věk do 11-ti let 
  (viz Závodní program str. 9) 
  volný šestiboj - soutěž jednotlivců a družstev 3+1 
       
    STARŠÍ ŽÁCI: věk do 14-ti let 
  (viz Závodní program str. 10) 
  volný šestiboj - soutěž jednotlivců a družstev 3+1 
 
  DOROSTENCI: věk 15 - 18 let 
  (viz Závodní program str. 11) 
  volný šestiboj - soutěž jednotlivců    
 
Finálové soutěže dle stejného předpisu. 
   

Poznámka: Hostování: V soutěži družstev je povoleno hostování jednoho závodníka 
z jiného klubu, pokud závodník startoval za příslušné družstvo již v kraj-

mailto:psyrovy@sokol.eu
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ském přeboru. Při prezentaci předloží trenér písemný souhlas mateřského 
klubu hostujícího závodníka o povolení k hostování.  

 
13.  Startují:   Závodníci ročník narození 2011 a starší 

Podmínky pro postup na M ČR viz Závodní program str. 24.  
 
14. Podmínka účasti: Včas zaslaná přihláška oddílem SG. Prezence v závodní kanceláři před 

zahájením technické porady. 
Registrační průkaz závodníka s platnou lékařskou prohlídkou 
z pracoviště tělovýchovného lékařství ne starší jednoho roku.  

Poznámka: Závodníci jsou povinni mít s sebou legitimaci zdravotního 
pojištění.  

 Startovné pro všechny závodníky je ve výši 400,- Kč. 
     
15.  Časový program:  Pátek  15. 6. 2018 

17.00 - 18.30  prezence – dorostenci, st. žáci           
17.00 - 19.00   trénink dorostenců a st. žáků      
19.00 - 21.00  trénink juniorů (MU) 
            
Sobota 16. 6. 2018 

    08.30 - 09.15  prezence – dorostenci, st. žáci      
08.30 - 09.50   rozcvičení – dorostenci st. žáci      
09.00   technická porada trenérů 
09.15   porada rozhodčích 
09.50 - 10.00  slavnostní nástup a zahájení závodu  
10.00 - 11.40  z á v o d - dorostenci a st. žáci 
11.45 -12.00    vyhlášení výsledků  

 
11.00 - 12.00  prezence - mladších žáků  

          11.30  porada trenérů (ihned po skončení závodu 
dorostenců a st. žáků) 

  11.45  porada rozhodčích 
11.30 - 12.20  rozcvičení - mladší žáci  
12.20 – 12.30  slavnostní nástup - mladší žáci 
12.30 - 14.00  z á v o d - mladší žáci      
14.15 - 14.30  vyhlášení výsledků - mladší žáci 
15.00 - 16.15  rozcvičení - MU 

      16.20 – 16.20  slavnostní nástup  
16.30 - 18.30   z á v o d - MU 
18.45 - 19.00  vyhlášení výsledků - MU 
 
Neděle 17. 6. 2018 

    08.30 - 09.15  prezence finalistů -  dorostenci, mladší a starší žáci      
08.15 - 09.25   rozcvičení  
08.15   technická porada trenérů 
09.00   porada rozhodčích 
09.25 - 09.30  nástup a zahájení závodu  
09.30 -  11.30  f i n á l e  Sletové soutěže 2018 
11.30 -12.00    vyhlášení výsledků  

 
       11,00 – 12,00  prezence - nejmladší žáci 

            12.15 porada trenérů  
       12.30 – 13.25  rozcvičení - nejmladší žáci 1. sled 
       13.25 – 13.30  slavnostní nástup - nejmladší žáci (všichni) 

 13.35 – 14.55   z á v o d - nejmladší žáci 1. sled 
 14.55 – 15.50  rozcvičení - nejmladší žáci 2. sled  
 15.55 – 17.25   z á v o d - nejmladší žáci 2. sled 
 17.30 – 17.45  vyhlášení výsledků - nejmladší žáci 
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16. Tituly a ceny: Vítězné družstvo v každé kategorii získává titul Vítěz Sletové soutěže 2018 

v SG, družstvo z ČR titul Mistr ČR pro rok 2018 a obdrží společný diplom a 
každý člen družstva medaili. Obdobně družstva na 2. a 3. místě obdrží 
společný diplom a každý člen družstva medaili. 

 
Vítěz v soutěži jednotlivců v každé kategorii získává titul Vítěz Sletové 
soutěže 2018 v SG, jednotlivec z ČR titul Mistr ČR pro rok 2018 a obdrží 
medaili a diplom. Obdobně závodníci na 2. a 3. místě obdrží medaili a 
diplom. 
Vítěz finále na jednotlivém nářadí v každé kategorii získává titul Vítěz 
Sletové soutěže 2018 v SG na …….. a obdrží medaili a diplom. Obdobně 
závodníci na 2. a 3. místě obdrží medaili a diplom, závodníci na 4. až 6. 
místě diplom. 
 

Poznámka: TKM si ve spolupráci s pořadatelem vyhrazuje právo na úpravu časového programu 
soutěže vzhledem k počtu přihlášených závodníků. Prezenci je možné v závodní kanceláři 
provádět pro všechny kategorie současně. 

 
 

C/  Závěrečná ustanovení 
 
17. Nominace rozhodčích:    Hlavní rozhodčí: Dus Pavel  

 

Prostná:    Kůň našíř:    Kruhy: 

Bráblík Richard   Urbánek Jiří    Drábek Libor 
Smith Petra    Axman Zdeněk   Caska Jan 
Bezručko Jurij    Řádek Jan    Kolda Ondřej 
Solovjev Svjatoslav   Černý František   Včelák Jaroslav 
 
Přeskok:    Bradla:     Hrazda: 

Mlýnek Pavel    Kocián Vilém    Uhlíř Martin 
Sedlák Josef    Káčer Jan    Bařák Antonín 
Koldovský Bořivoj   Vopelka  Michal   Řezáč Vratislav 
Svobodová Michaela   Vejmola Ladislav    Novotný Milan    
 

       
Rozpis je současně pozvánkou pro nominované rozhodčí. V případě, že se nemohou závodu 
zúčastnit, jsou povinni včas zaslat písemnou omluvu na e-mailovou adresu sekretariátu ČGF 
cgf@gymfed.cz a v kopii na e-mailovou adresu pavel.dus@gmail.com nejpozději do 6. 6. 2018. 

 
 
Roman Slavík v. r.   Miroslav Zítko v. r.   Vilém Kocián v. r.  

       předseda ČGF   ředitel soutěže   předseda TKM        
                                                                                      

 
                                                          V Praze dne 25. 4. 2018 
 

 

mailto:cgf@gymfed.cz
mailto:pavel.dus@gmail.com

