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Vás srde čně zve na 

XIII. ročník Jarního poháru  

( závod s mezinárodní účastí ) 

 

Pořadatel: Oddíl moderní gymnastiky ASPV Brno 

  

Termín: sobota 11. dubna 2009    
  

Místo: tělocvična ZŠ Chalabalova 2, Brno-Kohoutovice 

(z hlavního nádraží tramvají č. 1 směr Brno-Bystrc na Mendlovo náměstí, odtud 
trolejbusem č. 37, výstup u nákupního střediska Lipsko) 

  

Kategorie :   I.   naděje nejmladší roč. 2003    sestava bez náčiní 

  II.  naděje nejmladší roč. 2001 a 2002 sestava bez náčiní 

 III. naděje nejmladší roč. 2001 a ml.  sestava bez náčiní + lib.náčiní 

 IV. naděje nejmladší roč. 2000   sestava bez náčiní + lib.náčiní 

  V.  naděje mladší roč. 1998 a 1999 sestava bez náčiní + lib.náčiní 

 VI. kadetky mladší  roč. 1996 a 1997 obruč, míč (švihadlo finále) 

 VII.kadetky starší roč. 1994 a 1995 švihadlo, míč (stuha finále) 

  

Přihlášky: Každý oddíl může přihlásit 5 závodnic, maximálně 2 závodnice do jedné 
kategorie. 
Pořádající oddíl si vyhrazuje právo startu vyššího počtu závodnic. 

 Obtížnost podle Programu soutěží MG 2009.  

Kategorie naděje nejmladší I a II: v případě nízkého počtu přihlášených 
závodnic  

budou tyto kategorie sloučeny do jedné. 

Kategorie kadetky mladší: základní soutěž obruč + míč, 8 nejlepších závodnic  

postupuje do finále – sestava se švihadlem. V případě nízkého počtu přihlášených  

závodnic závodí všechny závodnice v kompletním trojboji. 

Kategorie kadetky starší: základní soutěž švihadlo + míč, 8 nejlepších závodnic  

postupuje do finále – sestava se stuhou. V případě nízkého počtu přihlášených 
závodnic závodí všechny závodnice v kompletním trojboji. 
 



Startovné: kategorie I a II  200,- Kč  

 kategorie III – VII  250,- Kč 

  

Hudební 
doprovod: 

CD přehrávač (i pro kazety) 

  8.00 –   9.00 hod. prezentace 

  8.00 – 10.00 hod. rozcvičení všech kategorií 

Předběžný 
časový 
program: 

  9.15 hod. porada rozhodčích a trenérek 

 10.00 hod. zahájení závodu 

 Bližší informace zašleme e-mailem podle počtu přihlášených závodnic. 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Iveta Kučerová doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.  

Za oddíl MG ASPV Brno Předseda RC ASPV Brno- město  

 
 
        
 


