ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel: 242 429 260, www.gymfed.cz

TEAMGYM
PROSPECT CUP

ČESKÝ POHÁR
TECHNICKÝ

ŘÁD

TEAMGYM SENIOR & TEAMGYM JUNIOR I - IV

pro období 2 0 1 5 - 2 0 1 6
platný od 1. 6. 2015
Schválil VV ČGF dne 29.4.2015

1.

PŘEDPIS

1.1 Český pohár (ČP) je organizován podle platných pravidel UEG TeamGym pro
kategorii TeamGym Senior a Junior IV, Doplňkem mezinárodních pravidel TG pro
kategorie Junior I - III a tímto Technickým řádem.
1.2 Bude-li dodatečně zjištěno, že nebyly splněny podmínky uvedené v Technickém řádu
ČP, nebudou body družstva nebo i celý závod do ČP započteny.
2.

SOUTĚŽE

2.1 ČP zahrnuje vybrané pohárové soutěže pořádané během kalendářního roku 2015 až
2016 a Mistrovství České republiky TeamGym pořádané ČGF v roce 2016.
2.2 Přehled vybraných soutěží:
1) Brno 6/2015
2) Příbram 10/2015
3) otevřený závod ČASPV 11/2015
4) Třebíč 3/2016
5) MČR 4/2016
2.3 Soupis vybraných soutěží je uveřejněn na internetových stránkách České
gymnastické federace www.gymfed.cz a současně v Termínové listině ČGF.
2.4 Z důvodu přechodu na nový systém hodnocení v kategoriích Junior I – III k 1.9.2015,
bude Brněnský pohár v červnu 2015 ještě hodnocen podle modifikovaných pravidel
Junior I-III.

3.

KATEGORIE A ÚČAST

3.1 ČP je organizován jako soutěž družstev v kategoriích:
TeamGym Senior
(16 let a starší)
TeamGym Junior IV
(13-17 let)
TeamGym Junior III
(nad 16 let)
TeamGym Junior II
(do 16 let)
TeamGym Junior I
(do 11 let)
3.2 Komise VG ČGF povoluje možnost ostaršení závodníků v kategoriích Junior I - IV a
Senior o 1 rok (méně než polovina členů družstva).
3.3 Jednotlivých soutěží se mohou zúčastnit i zahraniční družstva, nemohou však být
zařazena do hodnocení ČP.
4.

DISCIPLÍNY A POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

4.1 Disciplíny :
- pohybová skladba (Floor Programme)
- akrobacie (Tumbling)
- trampolína (Trampet)

4.2 Technické zabezpečení:
- nářadí odpovídající mezinárodním pravidlům UEG
- tělocvična s dostatečným prostorem
- elektronické zpracování výsledků
5.

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE

5.1 Do hodnocení budou zařazena všechna družstva z každé kategorie nezávisle na tom,
v kolika závodech budou soutěžit, s tím, že pokud budou soutěžit ve více, než 4
závodech, pátý nejhorší výsledek se jim škrtá a budou započteny jen 4 nejlepší
výsledky.
5.2 Pohárové body za umístění v jednotlivých soutěžích ČP TeamGym získá družstvo:
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.
5.3 Jestliže družstvo zahájí účast v ČP v jedné z kategorií (např.: TeamGym Senior ženy
nebo TeamGym Junior IV mix, Junior I apod.), není možné převádět jeho body
v dalších závodech do jiné kategorie (tzn. např. z Junior I do Junior II apod.).
5.4 Vítězem ČP se v příslušné kategorii stane družstvo, které získá nejvyšší počet
pohárových bodů maximálně ve čtyřech pohárových soutěžích. V případě rovnosti
celkového počtu pohárových bodů se stává vítězem družstvo, které získalo větší počet
vítězství v jednotlivých pohárových soutěžích (druhých míst, třetích míst, atd.).
5.5 Družstva na 1.-3. místě v kategorii TeamGym Senior obdrží finanční odměnu:
1. místo
15. 000,- Kč, pohár, diplom
2. místo
10. 000,- Kč, pohár, diplom
3. místo
5. 000,- Kč, pohár, diplom
5.6 Družstva na 1.-3. místě v kategorii TeamGym Junior IV obdrží finanční odměnu:
1. místo
10. 000,- Kč, pohár, diplom
2. místo
7. 000,- Kč, pohár, diplom
3. místo
4. 000,- Kč, pohár, diplom
5.7 Družstva na 1.-3. místě v kategorii TeamGym Junior III obdrží níže uvedenou odměnu:
1. místo
pohár, diplom a věcné ceny
2. místo
pohár, diplom a věcné ceny
3. místo
pohár, diplom a věcné ceny
5.8 Družstva na 1.-3. místě v kategorii TeamGym Junior II obdrží níže uvedenou odměnu:
1. místo
pohár, diplom a věcné ceny
2. místo
pohár, diplom a věcné ceny
3. místo
pohár, diplom a věcné ceny

5.9 Družstva na 1.-3. místě v kategorii TeamGym Junior I obdrží níže uvedenou odměnu:
1. místo
pohár, diplom a věcné ceny
2. místo
pohár, diplom a věcné ceny
3. místo
pohár, diplom a věcné ceny
5.10 Slavnostní vyhlášení výsledků ČP se uskuteční při poslední soutěži ČP což je MČR
v TeamGymu v roce 2016.
5.11 Na přidělování bodů a průběh celé soutěže ČP dohlíží pověřený pracovník ČGF, který
provádí rovněž evidenci bodů získaných družstvy v jednotlivých soutěžích. Průběžné
pořadí ČP bude uvedeno na internetových stránkách ČGF www.gymfed.cz a bude
aktualizováno vždy nejpozději do 5-ti dnů po konání jednotlivých soutěží.
5.12 Pořadatel soutěže zašle výsledky na sekretariát ČGF v elektronické podobě nejpozději
do 3 dnů po skončení soutěže.
6.

STARTOVNÉ

6.1 Výši startovného každé soutěže ČP určuje podle svého uvážení pořadatel a bude
uvedeno v rozpisu dané soutěže ČP. Startovné za MČR TeamGym připadá ČGF,
startovné ostatních soutěží připadá pořadateli dané soutěže ČP.
7.

ROZHODČÍ

7.1 Každé družstvo startující v ČP je povinno zajistit na vlastní náklady na každý závod, ve
kterém startuje, 2 rozhodčí, kteří budou rozhodovat kategorie ČP kategorie TeamGym
Senior a TeamGym Junior IV a 1 rozhodčího pro kategorie Junior I - III. Pokud
družstvo tuto podmínku nesplní, zaplatí pořadateli závodu před zahájením závodu
pokutu ve výši uvedené pořadatelem v rozpisu závodu. Pokuta bude uhrazena
pořadateli závodu.
7.2 Rozhodčí soutěží ČP musí mít odpovídající platnou kvalifikaci pro soutěž příslušné
kategorie TeamGym.
7.3 Rozhodčí soutěží ČP musí znát případné změny v pravidlech již před danou soutěží a
informovat svá družstva o případných změnách.
7.4 Pořadatelé daných soutěží neodpovídají za neznalost pravidel a neznalost změn
v pravidlech jednotlivých družstev.
7.5 Hlavní rozhodčí soutěže navrhuje pořadatel a schvaluje subkomise TeamGym.

8. PROPAGACE
8.1 Pořadatel soutěže má povinnost použít logo/loga sponzorů ČP na rozpisu soutěže,
výsledkových listinách, plakátech, billboardech, webových stránkách, vyvěsit logo/loga
v hale, kde se soutěž pořádá, případně na dalších propagačních materiálech.
8.2 ČGF je zodpovědná za zaslání loga všech sponzorů ČP - partnerů ČGF pořadateli
soutěže v termínu požadovaném ze strany pořadatele příslušné soutěže ČP.
8.3 ČGF je ve spolupráci s pořadateli jednotlivých soutěží 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 Junior I - IV a TeamGym Senior pro období
2015-2016 projednal a schválil VV ČGF dne 29.4.2015.
9.2 Technický řád ČP TeamGym Junior I - IV a TeamGym Senior pro období 2015-2016
vstupuje v platnost dne 1.6. 2015.
9.3 Dnem 1. 6. 2015 končí platnost Technického řádu ČP TeamGym Junior I – IV a
TeamGym Senior pro období 2014-2015 ze dne 1. 6. 2014.
9.4 Případné změny a doplňky Technického řádu ČP Junior I - IV a TeamGym Senior pro
období 2015-2016 schvaluje VV ČGF na návrh Komise Všeobecné gymnastiky ČGF.
9.5 Komise Všeobecné gymnastiky ČGF přispěje každému pořadateli závodu zařazeného
do ČP TeamG ym částkou 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských).

