JmKASPV
DŮM SPORTU
Merhautova 46
613 00 Brno

Sekretariát:
tel.: 545 578 477,
mob.:774 724 524
jihomoravsky@caspv.cz

PROPOZICE
otevřené krajské soutěže ve
SPORTOVNÍ GYMNASTICE
A. Všeobecná ustanovení:
Termín konání:

neděle 14. dubna 2019

Místo konání:

Tělocvična Sokola Židenice, Gajdošova ul.

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Organizační pracovník:
Počtářská komise:
Zdravotník:

Eva Jalovecká
Soňa Procházková
Eva Holoubková
Rudolf Jalovecký
Jitka Langerová

Přihlášky:

do 6. 4. 2019 na e-mail metrada@rcbrnomesto.cz
!!!na přiložených soupiskách!!! Tiskne pořadatel

Zahájení soutěže:

v 9:00 h (první kategorie)

Prezence:

30 minut
před zahájením soutěže (dané kategorie)

Časový rozpis:

Zahájení závodu pro jednotlivé kategorie bude upřesněno v Technických
pokynech, které budou zaslány vedoucím přihlášených závodníků po
uzávěrce přihlášek.

Startovné:

Kč 60,-- /za závodníka - členové ASPV
Kč 100,-- /za závodníka - nečlenové ASPV, členové jiných organizací

Doprava:

Bude hrazena JmKASPV pouze členům ČASPV dle směrnic JmKASPV.

Ceny:

Diplomy a medaile

Pojištění:

Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u VZP

http://www.sportprovsechny-jmk.cz
Jihomoravská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., Merhautova 46, 613 00 Brno
Spisová značka: L 9035 vedená u Krajského soudu v Brně, IČO: 265 86 649, DIČ: CZ265866489, nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: FIO Banka 2300973321/2010, CZ7820100000002300973321

JmKASPV
DŮM SPORTU
Merhautova 46
613 00 Brno

Sekretariát:
tel.: 545 578 477,
mob.:774 724 524
jihomoravsky@caspv.cz

B. Technická ustanovení:
Pravidla:
Předškolní děti soutěží podle sestav platných jen pro RC Brno-město, z. s.
Žákyně, dorostenky a ženy soutěží ve volných sestavách, platných od 1. 2. 2019.
Žáci, dorostenci a muži soutěží v sestavách a pokynech platných od 1. 1. 2011.
Všechny sestavy jsou k dispozici na www.rcbrnomesto.cz v odkazu Formuláře ke stažení
Hudbu na vystoupení si vezměte s sebou na flešce!
Předškolní děti A.
ročník nar. 2015 a ml.
Předškolní děti B.
ročník nar. 2014 - 2012
Mladší žáci a žákyně I.
ročník nar. 2011 - 2010
Mladší žáci a žákyně II.
ročník nar. 2009 - 2008
Starší žáci a žákyně III.
ročník nar. 2007 - 2006
Starší žáci a žákyně IV.
ročník nar. 2005 - 2004
Dorost
ročník nar. 2003 - 2001
Dospělí
ročník nar. 2000 a starší
(Platí rok narození, t. j. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku.)
Povoleno je ostaršení o 1 rok. (7leté děti mohou startovat podle úrovně buď v PD B. nebo v MŽ I.)
Kategorie:

Disciplíny:

trojboj pro předškolní děti
čtyřboj pro všechny ostatní kategorie (mužské kat. bez bradel)

POZOR!
Vzhledem k tomu, že v tělocvičně není k dispozici nízká kladina v předepsané výšce, budou
ml. žákyně II. cvičit na kladině, která má výšku jen 20 cm.
Pro st. žákyně, dorostenky a ženy je sice k dispozici kladina nastavitelná, ale i u té je
nastavitelnost omezena a je třeba počítat s tím, že nebude výška striktně dodržena.
Je možné si přivést vlastní můstek na přeskok, ale je povinnost poskytnout ho i ostatním
závodníkům, pokud o to požádají.
Podmínky účasti:
1. Soutěžící evidovaní v ČASPV musí mít uhrazeny čl. příspěvky
na rok 2019 do 31.3.2019 a musí se při prezenci prokázat platným
čl. průkazem
2. Dodržení příchodu a časového harmonogramu.
3. Každá věková skupina bude mít svého plnoletého vedoucího.
4. Za zdravotní stav odpovídá vysílající organizace.
Pozn.:
Kombinézy nebo trikot s legínami musí mít délku nohavic max. do poloviny stehen (ne delší).
Diváci musí mít přezůvky!!! Je přísně zakázána konzumace jídla v tělocvičně!!!
Eva Jalovecká
ředitelka soutěže

prof. Rudolf Jalovecký, CSc.
předseda JmKASPV
http://www.sportprovsechny-jmk.cz
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