
 

 

 

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022 

PROPOZICE  

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA  

 

Datum konání:         20.6.2022 – 22.6.2022    

Organizátor:  Oddíl SG TJ Prostějov 

Místo konání:  ZŠ Melantrichova - gymnastická tělocvična    

 Melantrichova 60, 796 01 Prostějov 

Disciplíny:  Družstva dívky, chlapci 

 Víceboj dívky, chlapci 

 Prostná dívky, chlapci 

 Přeskok dívky, chlapci 

 Bradla dívky, chlapci 

 Kůň na šíř chlapci 

 Kruhy chlapci 

 Kladina dívky 

 Hrazda chlapci 

Svazový koordinátor:  Roman Slavík, Česká gymnastická federace (ČGF) 

 e-mail: slavik@gymfed.cz, tel.: 739 300 960 

Ředitel soutěže: Miloslav Musil, oddíl SG TJ Prostějov 

 e-mail: MusilMiloslav@seznam.cz; tel: 777 042 519 

Hlavní rozhodčí:  Kateřina Vlková (soutěže dívek) 

 Vilém Kocián (soutěže chlapců) 

Technická porada:       Neděle 19.6. 2022 v 18.00 hodin  

         ZŠ Melantrichova, Melantrichova 60, Prostějov 

Losování: Bude provedeno na základě jmenovitých přihlášek v sídle ČGF                   v 

Praze dne 1.6.2022 v 15.00 hodin. 

 



 

 

Soutěžní kategorie:  Dívky - ročníky narození 2007-2011 (11-15 let) 

 Chlapci - ročníky narození 2006-2011 (11-16 let) 

 

Počet účastníků: Každý kraj může nominovat max. celkem 8 závodníků. Každý kraj může nominovat 

do kategorie dívek max. 4 závodnice  a 1 trenéra a do kategorie chlapců max. 4 

závodníky a 1 trenéra. Celkem 10 osob za kraj. 

 

Podmínky závodů:  Účastnit se mohou pouze závodnice a závodníci nominováni příslušným krajem 

dle místa trvalého bydliště v termínu stanoveném pořadatelem na základě 

kvalifikačních závodů organizovaných příslušnou krajskou soutěžní komisí ČGF 

resp. příslušným krajským gymnastickým svazem Kvalifikační soutěže musí 

proběhnou nejpozději 12.5.2022, tj.  14 dnů před termínem uzávěrky 

akreditace (26.5.2022). Termíny kvalifikačních závodů v jednotlivých krajích 

budou zveřejněny v Termínové listině ČGF 2022 na internetové stránce 

www.gymfed.cz 

 

Technický předpis: Závod dívek: volný čtyřboj podle kategorie VS5B (Juniorky B), dle platného 

Závodního programu sportovní gymnastiky žen ČGF a platného Soutěžního řádu 

ČGF. Závodí čtyřčlenná družstva jednotlivých krajů. Do výsledku družstva se 

počítají tři nejvyšší známky.  

 Ze soutěže družstev se vyhlašují také výsledky víceboje jednotlivkyň. 

Soutěž družstev je zároveň kvalifikačním závodem pro finále na jednotlivých 

nářadích. 

Závod chlapců: volný šestiboj podle kategorie starší žáci, dle platného Závodního 

programu sportovní gymnastiky mužů ČGF a  platného Soutěžního řádu ČGF. 

Závodí čtyřčlenná  družstva jednotlivých krajů. Do výsledku družstva se počítají tři 

nejvyšší známky.  

 Ze soutěže družstev se vyhlašují také výsledky víceboje jednotlivců. 

Soutěž družstev je zároveň kvalifikačním závodem pro finále na jednotlivých 

nářadích. 

 

Finále na jednotlivých nářadích: do finále postupuje 8 nejlepších 

závodníků/závodnic na každém nářadí, avšak max. 2 z jednoho kraje. 

  



 

 

V kvalifikaci a ve finále na přeskoku musí závodník/závodnice předvést dva 

různé skoky (mohou být ze stejné skupiny). Počítá se průměrná známka z obou 

dvou předvedených skoků. 

  

Přihlášky:  Prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM 2022 do 

26. 5. 2022. 

 

Časový harmonogram:  

Neděle 19.6. 2022 - tréninky dívek a chlapců 

 13.00-18.00 možnost tréninku v tělocvičně (Prostějov) 

 20.00 technická porada (Olomouc, VŠ koleje) 

 

 Pondělí 20.6. 2022 - závod dívek (družstva a víceboj) 

 08.00-11.00 tréninku v gym. hale (dívky a chlapci) 

 12.00-13.00 organizované rozcvičení I. sledu 

 12.00 porada rozhodčích 

 13.00 slavnostní zahájení závodu (I. a II. sled) 

 13.00-14.45 závod I. sledu dívek 

 15.00-16.00 organizované rozcvičení II. sledu dívek 

 16.00-17.45 závod II. sledu dívek 

 18.30 vyhlášení výsledků (květinový ceremoniál) 

 19.00-20.00 možnost tréninku (chlapci)  

  

 Úterý 21.6. 2022 - závod chlapců (družstva a víceboj) 

 08.00-11.00 možnost tréninku (chlapci a finalistky) 

 13.00-14.00 organizované rozcvičení chlapců 

 13.00 porada rozhodčích 

 14.00 slavnostní zahájení závodu chlapců 

 14.00-17.00 závod chlapců 

 17.30 vyhlášení výsledků (květinový ceremoniál) 

 18.00-20.00 možnost tréninku (dívky a chlapci - finalisté) 

 

 Středa 22.6. 2022 - finále na jednotlivých nářadích 

 08.00-11.00 možnost tréninku (dívky a chlapci - finalisté) 

 13.00-13.45 volné rozcvičení finalistů 

 13.00 porada rozhodčích 



 

 

 14.00-14.25 prostná chlapci 

 14.30-14.55 kůň na šíř chlapci, přeskok dívky 

 15.00-15.25 kruhy chlapci, bradla dívky 

 15.30-15.55 přeskok chlapci, kladina dívky 

 16.00-16.25 bradla chlapci, prostná dívky 

 16.30-16.55 hrazda chlapci 

 17.25 vyhlášení výsledků (květinový ceremoniál) 

 

                                         Časový harmonogram může být upraven dle vysílání ČT. 

  

 

Protesty:  Dle platného Soutěžního řádu ČGF. 

 

Vyhlášení výsledků:  Vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu do 30 minut po 

skončení závodů všech kategorií, předání medailí a diplomů proběhne dle 

celkového programu ODM  

 

Ceny:  soutěžící na 1.-3. místě obdrží medaili a diplom. Soutěžící na 4.-6. místě obdrží 

diplom. 

 

Zdravotní zabezpečení: Po celou dobu závodů a tréninků je zajištěna zdravotní služba. 

 

Schválil: 

 

 

                 Roman Slavík 

       předseda České gymnastické federace 

 

V Praze dne 1.3.2021 

 

 

 

 

  


