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1. PŘEDPIS 

1.1  Český pohár (dále jen „ČP“) je organizován podle platných pravidel UEG TeamGym 

pro kategorie Senior A a Junior A, podle českého překladu mezinárodních pravidel UEG 

s adaptací na soutěž Junior I, II a Senior B v ČR a podle tohoto Technického řádu. 

1.2 Bude-li dodatečně zjištěno, že nebyly splněny podmínky uvedené v Technickém řádu 

ČP, nebudou body týmu nebo i celý závod do ČP započteny. 

2. ZÁVODY 

2.1 ČP zahrnuje vybrané pohárové závody pořádané během kalendářního roku 2019 a 

Mistrovství České republiky TeamGym, pořádané ČGF v roce 2019. 

2.3  Přehled závodů ČP je uveřejněn na internetových stránkách České gymnastické 

federace www.gymfed.cz/teamgym a současně v Termínové listině ČGF. 

3.  KATEGORIE  A  ÚČAST 

3.1 ČP je organizován jako soutěž týmů v následujících výkonnostních a věkových 

kategoriích: 

Vyšší výkonnostní kategorie 

 TeamGym Senior A (dříve Senior UEG) (16 let a starší, tj. nar. 2003 a dříve) 

 TeamGym Junior A (dříve Junior UEG) (13–17 let, tj. nar. 2002–2006) 

Nižší výkonnostní kategorie 

 TeamGym Senior B (dříve Senior) (16 let a starší, tj. nar. 2003 a dříve)  

 TeamGym Junior II (11–16 let, včetně, tj. nar. 2003–2008) 

 TeamGym Junior I (7–11 let, včetně, tj. nar. 2008–2012) 

3.2 Týmy mohou být složeny odlišně z hlediska pohlaví: 

- Seniorky / Juniorky 

- Senioři / Junioři 

- Smíšené týmy Senior / Junior (Mix) 

Smíšené týmy v kategoriích Junior A a Senior A musí být tvořeny 50 % gymnastů 

odlišného pohlaví. Tento požadavek musí být splněn ve všech disciplínách a rovněž tak 

ve všech předváděných sériích na Akrobacii a Trampolíně. 

Pro nižší výkonnostní kategorie Junior I, Junior II a Senior B u smíšených týmů platí, že 

na Pohybové skladbě musí závodit minimálně 3 gymnasté odlišného pohlaví, pro 

Akrobacii a Trampolínu pak platí shodné pravidlo jako pro Junior A a Senior A. 

Pro nižší výkonnostní kategorie Junior I, Junior II, Senior B platí, že v týmu mohou být 

jeden (1) nebo dva (2) gymnasté odlišného pohlaví. Tým pak soutěží v kategorii určené 

pohlavím většiny gymnastů a obdrží v ní pohárové body do ČP. 

3.3  Podmínky účasti v rámci kategorií, hostování 

Jeden gymnasta smí závodit pouze v jednom týmu a v jedné kategorii v rámci každého 

závodu Českého poháru. 

Hostování je povoleno. Počet hostujících závodníků musí být nižší než 50 % členů týmu. 

http://www.gymfed.cz/teamgym/
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Souhlas s hostováním potvrzený mateřským kolektivním členem (oddílem, klubem) bude 

předložen při prezenci před každým závodem ČP. 

3.4 Dodatečná pravidla pro zařazení týmů do věkových kategorií 

O zařazení týmu do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího gymnasty, přičemž 

maximálně 50 % týmu dané kategorie může být doplněno gymnasty z nižší věkové 

kategorie, a to následovně: 

- tým kategorie Junior II lze doplnit gymnasty ve věku 7–10 let 

- tým kategorie Senior B lze doplnit gymnasty ve věku 11–15 let 

- tým kategorie Junior A lze doplnit gymnasty ve věku 11–12 let 

- tým kategorie Senior A lze doplnit gymnasty ve věku 13–15 let 

3.5 Výkonnostní omezení pro kategorie Junior II a Senior B 

Na akrobacii a trampolíně platí pro nižší výkonnostní kategorie Junior II a Senior B 

následující výkonnostní omezení: 

Pokud v kterékoliv sérii na akrobacii nebo trampolíně splní více než 3 gymnasté 

specifické kompoziční požadavky dané mezinárodními pravidly UEG, musí se tým 

přihlásit v rámci příslušného závodu ČP do vyšší výkonnostní kategorie Junior A nebo 

Senior A. Jedná se o následující kompoziční požadavky: 

Akrobacie 

- obrat 360° v jednoduchém saltu 

Trampolína 

- obrat 540° v jednoduchém saltu nebo obrat 180° ve dvojném saltu 

- dvojné salto 

Pro pohybovou skladbu výkonnostní omezení neplatí. 

3.6 Jednotlivých závodů se mohou zúčastnit i zahraniční týmy, nemohou však být 

zařazeny do hodnocení ČP. 

3.7 Specifické požadavky pro účast na Mistrovství ČR 

 Mistrovství ČR TeamGym v kategoriích Senior A a Junior A se mohou zúčastnit pouze 

závodníci, registrovaní u ČGF. Neplatí pro zahraniční týmy. 

 Účast na Mistrovství ČR TeamGym je podmíněna platnou lékařskou prohlídkou ne starší 

než 1 rok, a to následovně: 

 - kategorie Junior I a Junior II – prohlídka praktickým lékařem pro děti a dorost nebo 

prohlídka praktickým lékařem 

 - kategorie Junior A, Senior A a Senior B – prohlídka tělovýchovným lékařem 

3.8 Dvojná, trojná salta – omezení pro nižší výkonnostní kategorie na Akrobacii a 

Trampolíně 

 Kategorie Junior I: dvojná/trojná salta nejsou povolena 

 Kategorie Junior II, Senior B: 

- Akrobacie: dvojná/trojná salta nejsou povolena  

- Trampolína: trojná salta a dvojná salta toporně nejsou povolena; dvojná salta 

skrčmo/schylmo jsou povolena s písemným souhlasem vysílající organizace nebo 
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klubu (předkládá se nejpozději při prezenci před každým závodem) 

4.  DISCIPLÍNY    A  POŽADAVKY              NA  TECHNICKÉ    ZABEZPEČENÍ 

4.1 Disciplíny: 

- pohybová skladba (Floor) 

- akrobacie (Tumble) 

- trampolína (Trampet) 

4.2 Technické zabezpečení: 

- nářadí odpovídající Technickým předpisům pro nářadí soutěží TeamGym nižších 

výkonnostních kategorií v platném znění (viz 3.1.) 

- nářadí odpovídající Technickým předpisům a standardům pro nářadí soutěží TeamGym 

vyšších výkonnostních kategorií v platném znění (viz 3.1) 

- veškeré odchylky od požadavků na nářadí musí být uvedeny v rozpise závodu 

- pořadatel závodu ČP je povinen nejméně 6 týdnů před závodem zaslat rozpis závodu 

ve standardizované podobě Technické komisi TeamGym ČGF ke schválení 

- elektronické zpracování výsledků se provádí podle jednotného formuláře, schváleného 

TK TeamGym 

5. HODNOCENÍ SOUTĚŽE A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

5.1 Do hodnocení ČP budou zařazeny všechny týmy z každé kategorie (viz 3.1, 3.2), které 

se zúčastní minimálně dvou závodů ČP. Pokud budou týmy soutěžit ve více než 4 

závodech, budou započteny do ČP pouze 4 nejlepší výsledky. 

5.2 Za umístění v jednotlivých závodech ČP TeamGym získá tým pohárové body: 

1. místo 15 b. 

2. místo 12 b. 

3. místo 10 b. 

4. místo 8 b. 

5. místo 6 b. 

6. místo 4 b. 

7. místo 3 b. 

8. místo 2 b. 

9. místo 1 b. 

Za účast na MČR TeamGym obdrží tým navíc 5 b. 

5.3 Tým musí ve všech závodech ČP soutěžit pod stejným názvem. Pokud tým zahájí 

svoji účast v ČP v jedné z kategorií, není možné převádět získané pohárové body při 

přechodu do jiné kategorie. 

5.4 Slavnostní vyhlašování výsledků jednotlivých závodů ČP probíhá dle kategorií 

uvedených v Technickém řádu ČP (viz kapitola 3). 

 V případě rovnosti výsledných známek získaných v daném závodě ČP je pořadí na 

medailových pozicích určeno dle následujících pravidel (tie-break): 
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 1 - Tým s nejvyšší známkou ve dvou disciplínách se umístí na předním pořadí. 

 V případě další shody bodů: 

 2 - Tým s nejvyšší známkou v jakékoliv disciplíně se umístí na předním pořadí. 

 V případě další shody bodů: 

 3 - Tým s druhou nejvyšší známkou v jakékoliv disciplíně se umístí na předním pořadí.  

 V případě další shody bodů: 

 4 - Tým s nejvyšší známkou za provedení (E) v jakékoliv disciplíně se umístí na 

předním pořadí. 

 V případě další shody bodů: 

 5 - Výsledné pořadí se určí losem. 

 V případě rovnosti výsledných známek pro týmy na nemedailových pozicích týmy 

zůstávají na shodném místě v rámci hodnocení daného závodu ČP. 

5.5 Vítězem ČP se v příslušné kategorii stane tým, který získá nejvyšší počet pohárových 

bodů maximálně ve čtyřech (4) pohárových závodech. V případě rovnosti celkového 

počtu získaných pohárových bodů se stává vítězem tým, který získal větší počet 

vítězství v jednotlivých pohárových závodech (popřípadě druhých míst, třetích míst atd.). 

V případě rovnosti celkového počtu získaných pohárových bodů na dalších medailových 

pozicích, rozhoduje o konečném pořadí počet vítězství v jednotlivých pohárových 

závodech (popřípadě druhých míst, třetích míst atd.). 

V případě rovnosti celkového počtu získaných pohárových bodů na nemedailových 

pozicích týmy zůstávají na shodném místě v hodnocení ČP. 

5.6 Týmy na 1.- 3. místě v dané kategorii obdrží: 

        1. místo: pohár, medaile, diplom 

        2. místo: pohár, medaile, diplom 

        3. místo: pohár, medaile, diplom 

5.7 Slavnostní vyhlášení výsledků ČP se uskuteční při posledním závodu ČP. V případě, 

že se tým neúčastní posledního závodu, musí být při vyhlášení výsledků ČP přítomen 

zástupce týmu či pověřená osoba (potvrzená prostřednictvím sekretariátu ČGF nebo 

v kanceláři pořadatele závodu při registraci). Při nesplnění této podmínky bude tým 

vyřazen z hodnocení celého ročníku ČP. 

5.8 Na přidělování bodů a průběh celé soutěže ČP dohlíží Technická komise TeamGym a 

pověřený pracovník ČGF, který provádí rovněž evidenci bodů získaných týmy v 

jednotlivých závodech. Průběžné pořadí ČP bude uvedeno na internetových stránkách 

ČGF www.gymfed.cz/teamgym a bude aktualizováno vždy nejpozději do 10 dnů po 

konání jednotlivých závodů. 

5.9 Pořadatel závodu zašle výsledky na sekretariát ČGF ve standardizované elektronické 

podobě nejpozději do 3 dnů po skončení závodu. 

6. STARTOVNÉ 

6.1 Výši startovného každého závodu ČP určuje podle svého uvážení pořadatel a bude 

uvedena v rozpisu daného závodu ČP. Startovné za MČR TeamGym připadá ČGF, 

http://www.gymfed.cz/teamgym/
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startovné ostatních závodů připadá pořadateli daného závodu ČP. 

7. ROZHODČÍ 

7.1 Každý tým startující v ČP je povinen zajistit na vlastní náklady na každý závod, ve 

kterém startuje, minimálně 1 rozhodčího (požadavky na počty rozhodčích budou 

upraveny rozpisem). Pokud tým tuto podmínku nesplní, zaplatí pořadateli závodu před 

zahájením závodu pokutu ve výši uvedené pořadatelem v rozpisu závodu. Pokuta je 

příjmem pořadatele závodu. 

7.2  Rozhodčí závodů ČP musí mít odpovídající platnou kvalifikaci pro daný závod. 

7.3 Hlavního a vrchní rozhodčí závodu navrhuje pořadatel a schvaluje komise rozhodčích TG 

ČGF. 

8.  PROPAGACE 

8.1  Pořadatel závodu má povinnost použít logo/loga sponzorů ČP na rozpisu závodu, 

výsledkových listinách, plakátech, billboardech, webových stránkách, vyvěsit logo/loga     

v hale, kde se závod pořádá, případně na dalších propagačních materiálech. 

8.2  ČGF je zodpovědná za zaslání loga všech sponzorů ČP – partnerů ČGF pořadateli 

závodu v termínu požadovaném ze strany pořadatele příslušného závodu ČP. 

8.3 ČGF je ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů ČP zodpovědná za zpracování a 

zaslání fotodokumentace včetně výsledkových listin sponzorům ČP, kteří jsou partnery 

ČGF. 

9. ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ 

 

9.1 Znění Technického řádu ČP TeamGym schválil VV ČGF dne 13.2.2019. 

9.2 Technický řád ČP TeamGym pro rok 2019 vstupuje v platnost dnem 1.3.2019. 

9.3 Dnem 28.2 . 2019 končí platnost Technického řádu ČP TeamGym Junior UEG, Senior 

UEG, Junior I, Junior II, Senior pro rok 2018 ze dne 21. 3. 2018. 

9.4 Případné změny a doplňky Technického řádu ČP pro rok 2019 schvaluje VV ČGF na 

návrh Technické komise TG ČGF. 

9.5 TK TeamGym schválila poskytnutí příspěvku 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých) na 

každý závod ČP 2019. Částka je určena pořadateli na zajištění závodu ČP. Tato částka 

bude vyplacena na základě potvrzení TK TeamGym o splnění požadavků na organizaci 

a technické zajištění závodu ČP dle schváleného rozpisu každého závodu. 

V případě, že se ČGF po dohodě s organizátorem bude účastnit přípravy závodu 

z hlediska zajištění a dopravy nářadí, technického či personálního zajištění, bude o tyto 

náklady příspěvek pořadateli ponížen. 
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