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R O Z P I S 
regionální soutěže  

v gymnastickém dvojboji jednotlivců 

 pro rok 2009 
 

 

A. Všeobecná ustanovení: 

 
Pořadatel:        RC ASPV Brno-město 
 
Datum:           21. března 2009 
 
Přihlášky:        Do 10. 3. 2008 na e-mail eva.jalovecka@iol.cz. 
 
Místo konání:  Základní škola Herčíkova Brno, Královo Pole 
 
Prezence:                  Nejmladší a mladší žactvo   do      8:30 h 
   Starší žactvo, dorost a dospělí  do    11:00 h  
 
Zahájení soutěže: Nejmladší a mladší žactvo   cca v   9:00 h 
   Starší žactvo, dorost a dospělí cca v 11:30 h 
 
Startovné:   Kč   50,-- /za závodníka - členové ASPV 

Kč 100,-- /za závodníka – nečlenové ASPV, členové ost. organizací 
 
Činovníci: 
 

Ředitel soutěže:  Eva Jalovecká 
Hlavní rozhodčí: Soňa Procházková 
Hosp. pracovník:        Emílie Balabánová 
Počtářská komise:      doc. Ing. Rudolf  Jalovecký, CSc. 
Zdravotník:       Magda Wachsbergerová 

 



B. Technická ustanovení: 
 
Pravidla:     Soutěží se ve volných sestavách ve všech kat. kromě nejmladšího žactva.  
 Nejmladší žactvo má svoje povinné sestavy (platné pouze v Brně – zájemcům 

můžeme dodat). 
 
Kategorie: Předškolní děti A   ročník nar. 2004 a ml. 
  Předškolní děti B.   ročník nar. 2003 a 2002 
  Mladší žáci a žákyně I.  ročník nar. 2001 a 2000 

Mladší žáci a žákyně II.  ročník nar. 1999 a 1998 
Starší žáci a žákyně III.  ročník nar. 1997 a 1996 
Starší žáci a žákyně IV.  ročník nar. 1995 a 1994  
Dorost     ročník nar. 1993 a 1992 
Dospělí                   ročník nar. 1991 a starší 
(Platí rok narození, t.j. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku.) 
Povoleno je ostaršení o 1 rok. 

 
Disciplíny: Soutěž je vypsána jako dvojboj pro všechny kategorie!!! 
  Závodníci volí z předepsané dvojice nářadí jednu z možností: 
  
  Nejmladší žactvo akroba + přeskok║ lavička + přeskok 
  Mladší žákyně  akroba + hrazda  ║ kladina (lavička) + přeskok 
  Starší žákyně  akroba + hrazda  ║ kladina  + přeskok 

Dorostenky a ženy akroba + hrazda  ║ kladina  + přeskok 
Žáci, dorci a muži akroba + hrazda  ║ akroba + přeskok ║ akroba + kruhy 

 
Podmínky účasti: 
1. Registrační průkaz ASPV nebo členský průkaz Sokola apod. 
2. Za zdravotní stav odpovídá vysílající organizace.  
3. Každá věková skupina bude mít svého vedoucího. 
4. Dodržení příchodu a časového harmonogramu.  
Pozn.: 
Krátké kombinézy nebo trikot s krátkými kalhotami nad kolena jsou povoleny. 
Diváci musí mít přezůvky!!! 
 
 
 
 
 
 

Eva Jalovecká       Věra Dvořáčková 

předsedkyně  MR RC SPV Brno-město      předsedkyně RC SPV Brno-město 

 

 


