
 
     Oddíl moderní gymnastiky ASPV Brno 
 
 
                  Vás srdečně zve na závod 

 
 

KOHOUTOVICKÝ VÁNO ČNÍ POHÁR 
 
Datum:  15. prosince 2013 
Místo:   tělocvična ZŠ Chalabalova 2, Brno-Kohoutovice 

(z hlavního nádraží tramvají č. 1 směr Brno-Bystrc 
na Mendlovo náměstí, odtud trolejbusem č. 37, výstup u 
nákupního střediska Lipsko) 

Přihlášky: do 8. 12. 2013 na adresu: PhDr. Iveta Kučerová, Trávníky 63, 613 00 Brno, 
mobil: +420604 288542, e-mail: ivetakucerova@seznam.cz. 
Přihláška musí obsahovat: jména a příjmení závodnic, ročník narození, 
kategorii, příslušnost k oddílu. Ke kontrole přivezte průkazky závodnic. Dále 
uveďte jméno a třídu rozhodčí.  
Podmínkou účasti je nominace 1 – 2 kvalifikovaných rozhodčích. 
Trenérky pošlou 8x zápis společných skladeb linie A nejpozději do 8. 12. 
2013, jinak nebude závodnicím povolen start. Zápisy posílejte pouze 
poštou!  

Startovné:  700,- Kč za skladbu 
   100,- Kč za závodnici v kategorii dvojice/trojice  
 
Kategorie: 
 
Dvojice/trojice roč. 2003 a mladší sestava s lib. náčiním (max. 8 prvků A – E, 4 výměny,  

min. 1x tan. kroky, max. 3x tan. kroky, 2.00 – 2.30) 
 roč. 2002 a mladší sestava s lib. náčiním (max. 8 prvků A – E, 4 výměny,  

min. 1x tan. kroky, max. 3x tan. kroky, 2.00 – 2.30) 
 roč. 2001 a mladší sestava s lib. náčiním (max. 8 prvků A – E, 4 výměny,  

min. 1x tan. kroky, max. 3x tan. kroky, 2.00 – 2.30) 
 roč. 2000 a mladší sestava s lib. náčiním (max. 8 prvků A – E, 4 výměny,  

min. 1x tan. kroky, max. 3x tan. kroky, 2.00 – 2.30) 
 
Společné skladby linie B 

 0. kategorie   roč. 2007 a mladší skladba bez náčiní (4-6 závodnic) 
I. kategorie  roč. 2005 a mladší skladba bez náčiní (4-6 závodnic) 

 IV. kategorie  roč. 1998 - 2000 skladba míče (4-6 závodnic) 
 V. kategorie  roč. 1997 a starší skladba obruče + švihadla (4-6  

                                                                 závodnic) 
Společné skladby linie A 

 Naděje starší  roč. 2001 - 2002 skladba s 5 míči (5+1 závodnic) 
 

  
Obtížnost společných skladeb linie A i B: dle pravidel a Programu soutěží pro rok 2013.  
Počet provedení společných skladeb bude stanoven pořadateli podle počtu přihlášených skladeb. 
Podmínky účasti: každý oddíl může přihlásit max. 4 společné skladby do libovolných kategorií a 

max. 3 dvojice/trojice. Pořádající oddíl si vyhrazuje právo startu vyššího počtu 
dvojic a skladeb.  

Předběžný časový program: od 8.00 prezentace + rozcvičení, zahájení a počet provedení budou 
upřesněny na základě počtu přihlášených závodnic 
 
Těšíme se na Vaši účast.       

PhDr. Iveta Kučerová 
              oddíl MG ASPV Brno 
 


