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Sout ěž probíhá za finan ční podpory statutárního m ěsta Brna 

 

 Vás srde čně zve na 

 jubilejní 15. ro čník Brn ěnského poháru 
v sout ěži TeamGym a TeamGym Junior 

k 20. výro čí založení ČASPV 
 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
  
Pořadatel: RC SPV Brno-m ěsto, o.s. a  KSG Moravská Slavia Brno 
  
Termín: Sobota 2. června 2012 
  
Místo: Sportovní hala Moravská Slavia, Vídeňská 9, Brno 
  
Činovníci 
závodu: 

Ředitel závodu: Mgr. Jiří Kostka 
Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Gryga 
Hlasatel: Martina Burešová 
Vedoucí počtář: Ing. Josef Čáslavský 
Lékař: MUDr. Jan Mátl 
Hudba: Táňa Slavíková 

  

Přihlášky: Uzávěrka p řihlášek: 18. 5. 2012 
Způsob zasílání: poštou nebo elektronickou poštou 
Poštovní adresa: KSG Moravská Slavia Brno, Vídeňská 9, 639 00 Brno 

E-mail: adriana.j@email.cz  
  

Losování: Bude provedeno 22. 5. 2012 
  

Ubytování: Možnost ubytování ve škole z pátku na sobotu – vlastní karimatka a spacák  
  

Stravování: Pořadatel nezajišťuje 
  

Cestovné: Hradí vysílající složka 
  

Závodní 
kancelá ř 

Bude otevřena v místě konání závodu 2. 6. 2012 



  

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
  
Předpis: Závodí se podle: 

Technických ustanovení a pravidel pro soutěž družstev TeamGym platných 
od 1. 1. 2010 (platí pro družstva v kategorii Senior a Junior IV) včetně změn 
(revize A 2010 a B 2011) schválených UEG v lednu 2012. 
Technických ustanovení a pravidel TeamGym - Junior platných od 1. 9. 2005 
(platí pro družstva v kategorii Junior) včetně dodatků. 
A ustanovení tohoto rozpisu. 

  
Disciplíny: Pohybová skladba (14 x 12m), senioři mohou plochu překračovat 

Akrobacie (dle norem UEG) 
Trampolína (přeskokový stůl – výška 135 – 165 cm, kůň, bedna) 

  
Kategorie: Junior I  - narození v roce 2001 a mladší  

Junior II - narození v roce 1996 a mladší 
Junior III  - narození v roce 1996 a starší 
Junior IV   - narození v roce 1995 až 1999 
Senior  - narození v roce 1996 a starší 

  
Podmínka 
účasti: 

Včas zaslaná přihláška. 
Každé družstvo v kategorii Senior a Junior IV musí zajistit minimáln ě 2 
kvalifikované rozhod čí a každé družstvo v kategorii Junior I, II. a III.  
minimáln ě 1 kvalifikovaného rozhod čího na vlastní náklady, kte ří budou 
rozhodovat celý závod (při nesplnění této podmínky zaplatí oddíl 1.000,- Kč 
pokuty za každého chybějícího rozhodčího).  
Všichni rozhod čí senior jsou srde čně zváni!!! 
Při prezenci odevzdat tiskopisy s uvedenou obtížností. 
Při prezenci odevzdat soupisku cvičenců s datem narození potvrzenou 
razítkem vysílající organizace. 

  

Startovné: 700,- Kč za každé družstvo 
  

Předběžný 
časový program:  

Pořadatel si vyhrazuje právo up řesnit časový rozpis dle po čtu 
přihlášených družstev! 

  
Ceny: Vítězné družstvo obdrží diplom, věcnou cenu a pohár. 

Druhé a třetí družstvo obdrží diplom a věcnou cenu. 

Družstva na dalších místech obdrží diplomy. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  
Organiza ční 
pokyny: 

Hudební doprovod pro každou disciplínu musí mít každé družstvo na 
samostatném CD, které bude označeno jménem družstva a názvem disciplíny. 

 

 

 

Výsledky: Pořadatel závodu zpracuje výsledky do 30 minut po skončení závodu a dá je 
k dispozici každému družstvu. 
Výsledky budou rovněž vystaveny na webových stránkách 
www.gym.morenda.com a  www.rcbrnomesto.cz. 

  
Další: Pořadatel nezodpovídá za ztrátu cenných předmětů a peněz.  
 Za zdravotní stav cvičenců odpovídá vysílající organizace! 

 
 
 
 

Mgr. Jiří Kostka  prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

ředitel závodu předseda RC SPV Brno-město, o.s. 

 
 
 
 


