Regionální centrum SPV Brno-město, z. s.
Merhautova 46, Brno, tel. 545 578 572
sekretar@RCBrnoMesto.cz,

www.RCBrnoMesto.cz

Spisová značka: L 2862 vedená u Krajského soudu v Brně

Soutěž probíhá za finanční podpory
Jihomoravského kraje, pod záštitou náměstka
hejtmana, pana Mgr. Martina Malečka
Vás srdečně zve na

20. ročník Brněnského poháru
v soutěži TeamGym a TeamGym Junior
3. závod Českého poháru TeamGym 2017

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

RC SPV Brno-město, z.s. a KSG Moravská Slavia Brno, z.s.

Termín:

Sobota 3. června 2017

Místo:

Sportovní hala Moravská Slavia, Vídeňská 9, Brno

Činovníci
závodu:

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

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek: 26.5.2017
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 29.5.2017

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 složka

Závodní
kancelář

Bude otevřena v místě konání závodu 3.6.2017

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

Závodí se dle:
Technického řádu Českého poháru, platného pro rok 2017
Pravidel UEG 2013, revize k 1.12.2015 v kategorii Junior VI a Senior, (český
překlad vycházející z rev. A a B pravidel UEG)
Technických předpisů pro nářadí soutěží TeamGym Junior IV a Senior v
platném znění
Pravidel UEG 2013, revize k 1.12.2015 (český překlad vycházející z rev. A a B
pravidel UEG) a Doplňku k mezinárodním pravidlům TG pro MČR a soutěže
ČP Junior I - III, v platném znění
Technických předpisů pro nářadí soutěží TeamGym Junior I –III, v platném
znění
Ustanovení tohoto rozpisu.

Aktuální verze dokumentů jsou dostupné na webu www.gymfed.cz/teamgym

Disciplíny:

Pohybová skladba (14 x 14m) J I - J III
(14 x 16 m) J IV – Senior
Akrobacie - délka rozběhového pásu pouze 10m
Trampolína - k dispozici přeskokový stůl – výška 135 – 165 cm, švédská
bedna – výška 80 – 120 cm
- k dispozici trampolína DORADO ( červená 40 pružin) a
trampolína EUROGYM
Upozorňujeme, že rozběhový pás zasahuje do plochy pohybové skladby
(omezení pro rozcvičení!)

Kategorie:

Junior I - narozeni v roce 2006 a mladší
Junior II - narozeni v roce 2001 až 2006
Junior III - narozeni v roce 2001 a starší
Junior IV - narozeni v roce 2000 až 2004
Senior - narozeni v roce 2001 a starší

Junior I - III:
O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího gymnasty.
Ostaršení gymnasty je možné o jeden rok.
Junior IV a Senior:
Ostaršení gymnasty je možné o jeden rok.

Podmínka
účasti:

Včas zaslaná přihláška.
Zároveň s přihláškou odeslaná hudba.
Každé družstvo TeamGym musí zajistit minimálně 1 kvalifikovaného
rozhodčího na vlastní náklady, který bude rozhodovat celý závod. (při
nesplnění této podmínky zaplatí oddíl 1.500,-Kč za každého chybějícího
rozhodčího).
Při prezenci odevzdat formuláře s uvedenou obtížností pro Pohybovou
skladbu, Akrobacii a Trampolínu.
Vyplněné a naskenované formuláře mohou družstva zasílat v elektronické
podobě na adresu alexandra.kusakova@seznam.cz do 29.5.2017.
Název souboru musí být následující: ODDÍL_KATEGORIE_DISCIPLÍNA
(příklad: SOKOL_PRAHA_JUNIOR I_AKR).
Při prezenci odevzdat soupisku cvičenců s datem narození potvrzenou
razítkem vysílající organizace.
V případě předvádění dvojných salt odevzdat povolení s razítkem mateřského
klubu (platí pro kategorie Junior I-III)

Startovné:

1000,- Kč za každé družstvo

Zahájení
závodu:

Bude časově upřesněno po rozlosování.

Předběžný
časový program:

Pořadatel si vyhrazuje právo upřesnit časový rozpis dle počtu
přihlášených družstev!

Ceny:

Vítězné družstvo obdrží diplom, věcnou cenu, pohár a medalie
Druhé a třetí družstvo obdrží diplom a věcnou cenu, pohár a medaile.
Družstva na dalších místech obdrží diplomy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Organizační
pokyny:

Hudební doprovod pro každou disciplínu zašle každé družstvo přes
www.uschovna.cz na adresu predseda@RCBrnoMesto.cz
R. Jaloveckému, který připraví veškerou hudbu pro počítač.
Označení skladby:
Druzstvo_kategorie_Akr.*
Druzstvo_kategorie_Tra.*
Druzstvo_kategorie_Pod.*
v běžných hudebních formátech *=wma, mp3.
Současně si hudbu přivezte jako zálohu na flash disku!

Výsledky:

Pořadatel závodu zpracuje výsledky do 30 minut po skončení závodu a dá je
k dispozici každému družstvu.
Výsledky budou rovněž vystaveny na webových stránkách
www.gym.morenda.com a www.rcbrnomesto.cz.

Další:

Pořadatel nezodpovídá za ztrátu cenných předmětů a peněz.
Za zdravotní stav cvičenců odpovídá vysílající organizace!

Mgr. Adriana Spílková

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

ředitel závodu

předseda RC SPV Brno-město, z.s.

