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 Vás srde čně zve na 

 19. ročník Brn ěnského poháru 
v sout ěži TeamGym a TeamGym Junior 

6. závod Českého poháru Prospect Cup 2015/16 
 
 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
  
Pořadatel: RC SPV Brno-m ěsto, z.s. a  KSG Moravská Slavia Brno 
  

Termín: Sobota 28. kv ětna 2016 
  

Místo: Sportovní hala Moravská Slavia, Vídeňská 9, Brno 
  

Činovníci 
závodu: 

Ředitel závodu: Mgr. Adriana Spílková 
Hlavní rozhodčí: Mgr. Zuzana Čeledová 
Hospodář: Eva Jalovecká 
Hlasatel: Šárka Raková 
Vedoucí počtář: prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Lékař: MUDr. Martina Raková, MUDr. Václav Rak 
Hudba: Anna Wohlgemuthová 

  

Přihlášky: Uzávěrka p řihlášek: 18.5.2016 
Způsob zasílání: poštou nebo elektronickou poštou 
Poštovní adresa: KSG Moravská Slavia Brno, Vídeňská 9, 639 00 Brno 
E-mail: alexandra.kusakova@seznam.cz , metrada@rcbrnomesto.cz 

  

Losování: Bude provedeno 20.5.2016 
  

Ubytování: Možnost ubytování ve škole z pátku na sobotu – vlastní karimatka a spacák, 
více informací e-mailem: alexandra.kusakova@seznam.cz 

  

Stravování: Pořadatel nezajišťuje 
V hale bude otevřen bufet. 

  



Cestovné: Hradí vysílající slo�ka 
  

Závodní 

kancelá! 
Bude otevøena v místì konání závodu 28.5.2016 

  

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
  

P!edpis: Závodí se dle:  

Technického øádu Èeského poháru a jeho Dodatku, platného od 
25.6.2015 
 

Pravidel UEG 2013, revize k 1.12.2015 *v kategorii JIV a Senior*, 
(èeský pøeklad vycházející z rev. A a B pravidel UEG) 
 

Pravidel UEG 2013, revize k 1.12.2015 (èeský pøeklad vycházející 
z rev. A a B pravidel UEG) a Doplòku k mezinárodním pravidlùm TG pro MÈR  

a soutì�e ÈP *Junior I � III*, v platném znìní 

 

Ustanovení tohoto rozpisu  

 

  

Disciplíny: Pohybová skladba (14 x 14m), senioøi mohou plochu pøekraèovat 

Akrobacie (dle norem UEG) 

Trampolína (pøeskokový stùl � vý�ka 135 � 165 cm) 

  

Kategorie: Junior I - narozeni v roce 2005 a mlad�í  

Junior II - narozeni v roce 2000 a mlad�í  

Junior III - narozeni v roce 2000 a star�í 

Junior IV - narozeni v roce 1999 a� 2003  

Senior - narozeni v roce 2000 a star�í  

 

Hostování je povoleno. Poèet hostujících závodníkù musí být ni��í, ne� je polovina 
èlenù dru�stva. Souhlas s hostováním potvrzený mateøským kolektivním èlenem 
(oddílem, klubem) bude pøedlo�en pøi prezenci. 

  

Podmínka 

ú"asti: 
Vèas zaslaná pøihlá�ka. 

Zároveò s pøihlá�kou odeslaná hudba. 

Ka�dé dru�stvo v kategorii Senior a Junior IV musí zajistit minimáln� 2 
kvalifikované rozhod!í a ka�dé dru�stvo kategorií Junior I, II a III 
minimáln� 1 kvalifikovaného rozhod!ího na vlastní náklady, kte"í budou 
rozhodovat celý závod (pøi nesplnìní této podmínky zaplatí oddíl 1.500,- Kè 
pokuty za ka�dého chybìjícího rozhodèího).  

Pøi prezenci odevzdat tiskopisy s uvedenou obtí�ností. 

Pøi prezenci odevzdat soupisku cvièencù s datem narození potvrzenou 
razítkem vysílající organizace. 

  

Startovné: 

 

 

800,- Kè za ka�dé dru�stvo 

 

Pøi neúèasti pøihlá�eného dru�stva propadá startovné ve prospìch poøadatele. 



Zahájení 

závodu:  
1000 hod 

 

  

P!edb"�ný 

#asový program: 
Po�adatel si vyhrazuje právo up�esnit �asový rozpis dle po�tu 
p�ihlá�ených dru�stev! 

  

 

 

Ceny: 

 

 

Vítìzné dru�stvo obdr�í diplom, vìcnou cenu, pohár a medalie 

Druhé a tøetí dru�stvo obdr�í diplom a vìcnou cenu, pohár a medaile. 

Dru�stva na dal�ích místech obdr�í diplomy. 
 
 

 

 

 

ZÁV$RE%NÁ USTANOVENÍ 

  

Organiza#ní 

pokyny: 

Hudební doprovod pro ka�dou disciplínu za�le ka�dé dru�stvo pøes 
www.uschovna.cz na adresu predseda@RCBrnoMesto.cz    
R. Jaloveckému, který pøipraví ve�kerou hudbu pro poèítaè.  
Oznaèení skladby: 
Druzstvo_kategorie_Akr.*  
Druzstvo_kategorie_Tra.* 
Druzstvo_kategorie_Pod.*  
v bì�ných hudebních formátech *=wma, mp3. 

Sou�asn� si hudbu p�ivezte jako zálohu na flash disku! 

 

 

 

Výsledky: Poøadatel závodu zpracuje výsledky do 30 minut po skonèení závodu a dá je 
k dispozici ka�dému dru�stvu. 

Výsledky budou rovnì� vystaveny na webových stránkách 

www.gym.morenda.com a  www.rcbrnomesto.cz. 

  

Dal�í: Poøadatel nezodpovídá za ztrátu cenných pøedmìtù a penìz.  

 Za zdravotní stav cvièencù odpovídá vysílající organizace! 
 

 
 
 

Mgr. Adriana Spílková  prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

øeditel závodu pøedseda RC SPV Brno-mìsto, o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 


