
 

Tělovýchovná jednota   
Slovan Černá Pole Brno,o.s. 

Zemědělská 19, 613 00 Brno,  

Pod patronací  
ÚMČ Brno – sever 

 

 

ČERNOPOLNÍ POHÁR  2012 
v gymnastickém víceboji jednotlivců a Teamgymjunior 

 

 
 

R O Z P I S 
 

A. Všeobecná ustanovení : 

 
Pořadatel :          TJ SLOVAN Černá Pole Brno,o.s.   www.tjslovancp.cz    info@tjslovancp.cz 

Datum :               03. listopadu 2012 

Místo :              Základní škola Herčíkova Brno, Královo Pole 

Zahájení :        Dle časového harmonogramu 

Činovníci :       Ředitel soutěže :           Eva Jalovecká 
                           Hlavní rozhodčí :          Mgr. Barbora Jalovecká PhD. 
                         Hosp.pracovník :           Veronika Ehrenbrgerová 
                         Počtářská komise :        prof.Ing.Rudolf Jalovecký,CSc. 
 Zdravotník : Lucie Hladíková 
                         

Doprava : z Žerotínova náměstí trolejbusem č. 32 na konečnou  nebo  el. dráhou č. 1 směr 
Řečkovice,zastávka u Zagrebu. Případné pozdní přihlášky, dotazy, obracejte se 
na paní Evu Jaloveckou, Zemědělská 42, 613 00 Brno, tel. 603 553 997, 
info@tjslovancp.cz 

 

Přihlášky :     do 30.10.2012 na  e-mail info@tjslovancp.cz 

Prezence:             Mladší žactvo      8:00  -  8:30 h 
        Předškolní žactvo         do   9:30 h 
        Starší žactvo, dorost a dospělí        do 10:30 h  
                             Teamgym všichni                 12:30 - 13:00 h 
 
Zahájení soutěže: Mladší žactvo            v   9:00 h 
             Předškolní žactvo    cca v 10:00 h 



   Starší žactvo, dorost a dospělí  cca v 11:30 h 
   Teamgym – rozcvičení       ve 13:00 h 

       Porada trenérů :              14:00 
       Porada rozhodčích :        13:00 a 14.00 

 
   Teamgym soutěž          v 15:00 h 
 
Startovné:   Kč   50,-- /za závodníka SG - členové ASPV  

Kč   75,-- /za závodníka SG - nečlenové ASPV, členové ost. org. 
Kč 300,-- /za družstvo TGJ  - členové ASPV 
Kč 450,-- /za družstvo TGJ  - nečlenové ASPV, členové ost. org. 

  
Ceny :   Tři vítězná družstva z každé kategorie obdrží medaile a diplom. 
  Družstva na dalších místech obdrží diplomy a drobné ceny 
 

B1. Technická ustanovení SG: 
 
Předpis:    Předškolní děti soutěží podle sestav platných jen pro RC Brno-město 

Žákyně, dorostenky a ženy soutěží ve volných sestavách, platných od 1. 1. 2009 
Žáci, dorostenci a muži soutěží v sestavách a pokynech platných od 1. 1. 2011  
 

Všechny sestavy ženských a mužských složek jsou k dispozici na webových stránkách  
RC Brno-město, www.rcbrnomesto.cz v odkazu Formuláře ke stažení. 
 
Kategorie: Předškolní děti A   ročník nar. 2008 a mladší 
  Předškolní děti B.   ročník nar. 2007 - 2005 
  Mladší žáci a žákyně I.  ročník nar. 2004 - 2003 

Mladší žáci a žákyně II.  ročník nar. 2002 - 2001 
Starší žáci a žákyně III.  ročník nar. 2000 - 1999 
Starší žáci a žákyně IV.  ročník nar. 1998 - 1997  
 (Platí rok narození, t.j. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku.) 
Povoleno je ostaršení o 1 rok  
(7leté děti mohou tedy startovat podle úrovně buď v PD B. nebo v MŽ I.) 
 

Disciplíny: Soutěž je vypsána jako trojboj pro p ředškolní děti 
       čtyřboj pro všechny ostatní kategorie 
 
 

B2. Technická ustanovení: 
Předpis :   Soutěží se dle Pravidel Teamgymu Junior OPEN vydaných v roce 2005, 

následných dodatků a tohoto rozpisu. 
Kategorie : Miniteamgym – závodníci      narození r. 2004 a mladší 
 Junior I.                narození r. 2001 a mladší 
  Junior II.                   narození r. 1996 - 2000 

                            Kategorie nebudou členěny na ženské a mužské složky popř. mixy,  ostaršení 
nutno předem dohodnout s ředitelem soutěže.  

 

 

 



Výjimka z pravidel:   Pro kategorii Miniteamgym jsou navíc povoleny tyto vazby 
           - akrobacie  

• kotoul vzad – kotoul vzad (0,2 b.) 
• přemet stranou – kotoul vzad (0,6 b.) 
• kotoul vpřed – přemet stranou (0,6 b.) 

- trampolína 
• náskok do dřepu – napojený seskok (0,4 b.) 

Podmínky účasti : 
1. Registrační průkaz ASPV nebo členský průkaz jiné organizace. 
2. Družstvo při prezenci odevzdá soupisku s daty závodníků a razítkem vysílající organizace. 
3. Družstvo při prezenci odevzdá tabulky obtížnosti a hudbu označenou na samostatném CD. 
4. Každé družstvo bude mít svého vyškoleného rozhodčího. 
5. Při prezenci odevzdat tiskopisy s obtížností (formuláře budou k dispozici i na místě) 
6. Při prezenci odevzdat soupisku cvičenců s datem narození potvrzenou razítkem vysílající 

organizace 
7. Za zdravotní stav odpovídá vysílající organizace . 
8. Každá věková skupina bude mít svého vedoucího. 
9. Žádáme cvičitele, aby dodržovali časový harmonogram prezence a  příchodů do tělocvičny. 
10. Ubytování, stravování pořadatel nezajišťuje. Cestovné hradí vysílající složka. 
11. Hudební nahrávky odevzdají družstva při prezenci. 
12. Hudební nahrávky budou každá skladba samostatně a jediná na nosiči CD  a budou řádně 

označeny názvem družstva, kategorií a disciplínou. 
13. Střídání družstev bude na pokyn moderátora a dle časového rozpisu. 
14. Vedoucí družstev zodpovídají za kázeň a dodržování  pokynů vydaných pořadatelem      
15. Za odložené věci pořadatel neručí, neberte s sebou cennosti. 
16. Diváci přezůvky s sebou! 

 
 
Vyhlašování výsledků bude cca 15 min. po ukončení soutěže 
Časový harmonogram rozcvičení – obdrží účastníci nejpozději  31.10.2012 
Časový harmonogram může být změněn dle počtu přihlášených družstev. 
Délka rozcvičení je pořadatelem upravena na 6  - 10 minut na nářadí !!!  
Časový harmonogram soutěže bude znám po losování na poradě trenérů. 

Výsledky: Obdrží vedoucí družstva po vyhlášení soutěže. 
Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetu: 
www.tjslovancpbrno.cz, www.rcbrnomesto.cz a na www.teamgym.cz  

 

 

   Eva Jalovecká        JUDr. B. Plchot 
   Ředitel soutěže Černopolní pohár          předseda TJ Slovan Černá Pole Brno,o.s. 


