
 

Oddíl moderní gymnastiky ASPV Brno, o.s. 

a 

Regionální centrum SPV Brno-m ěsto, o. s. 

Merhautova 46, 613 00 Brno, tel. 545 578 572  

 
Pozvánka na Kohoutovický pohárový závod 

 

Datum konání:  neděle 29. května 2011 
        

Místo konání:   tělocvična ZŠ Chalabalova 2, Brno-Kohoutovice (od hlavního nádraží tramvají č. 1 

                         na Mendlovo náměstí, pak trolejbusem č.37, výstup u nákupního střediska Lipsko) 

Přihlášky a zápisy (VP s výjimkou VI. kategorie): do 22. 5. 2011 na adresu: PhDr. Iveta Kučerová, 
Trávníky 63, 613 00 Brno, tel. 604 288542, e-mail: ivetakucerova@seznam.cz            
Přihlášky musí obsahovat jméno a příjmení závodnice, příslušnost k oddílu, rok narození, kategorii, 
jméno a třídu rozhodčí. Každý oddíl může přihlásit max. 4 závodnice do dopoledního a 4 závodnice do 
odpoledního programu. Pořádající oddíl má právo přihlásit více závodnic. 
Podmínkou účasti závodnic jsou 1 – 2 rozhodčí. Pokud oddíl nedodá rozhodčí (třeba i z jiného oddílu), 
nebude závodnicím povolen start! Děkujeme za pochopení. 

 
Startovné:  150,- Kč závodnice základního programu 

200,- Kč závodnice kombinovaného programu a I. kategorie  volného programu 
     250,- Kč závodnice volného programu        

Závod se koná dle platných pravidel MG, platného soutěžního programu pro rok 2010 a ustanovení 
tohoto rozpisu. 

 

Dopolední program (základní program a kombinovaný program) 

- 0. kategorie B (ročníky 2005 a mladší): sestava bez náčiní + akrobacie 

- 0. kategorie A (ročník 2004): sestava bez náčiní + akrobacie 

- III. VTp (2000 – 2002): sestava se švihadlem (povinná) + sestava bez náčiní (volná) 

 

Odpolední program (volný program) 

- I. kategorie (naděje nejmladší 2003 a mladší): sestava BN  

- II. kategorie (naděje nejmladší 2004): sestava BN + sestava s lib. náčiním 

- III. kategorie (naděje nejmladší 2003): sestava BN + sestava s lib. náčiním 

- IV. kategorie (naděje nejmladší 2002): sestava BN + sestava s lib. náčiním 

- V. kategorie (naděje mladší 2001 - 2000): sestava BN + sestava s lib. náčiním 

- VI. kategorie (ženy open 1996 a starší): 2 volné sestavy s lib. náčiním (určeno pro závodnice 
volného i kombinovaného programu, bez zápisů, obtížnost dle kategorie ženy KP) 

 

Hudební doprovod: ZP a povinné sestavy jednotná nahrávka (zajistí pořádající oddíl). U volných 
sestav řádně označené CD pro každou závodnici.  



Časový program (orientační) 

Dopolední závod           Nástup do šaten                    8.00 

Prezentace  8.15 – 9.00  

Rozcvičení  8.00 – 9.25 

Porada rozhodčích  9.00 

Zahájení závodu  9.30 
 
Odpolední závod            Nástup do šaten                   11.00 

 

 
 
POZOR! Podle počtu přihlášených závodnic bude časový program upraven! 
Bližší informace a úpravy časového programu zašleme e-mailem. 
 
 
 
Těšíme se na setkání s vámi. 
 
 

 Rudolf Jalovecký                         Iveta Kučerová 
             Předseda RC ASPV Brno-město                               za oddíl MG ASPV Brno  

     
 
 

Prezentace  11.30 – 12.00  

Rozcvičení  12.00 – 13.00 

Porada rozhodčích  12.30  

Zahájení závodu  13.00 


