Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín pořádá závod dívek

Místo konání:

Základní škola Trávníky, Vsetín
Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín
parkování v areálu školy, vchod přes dopravní hřiště h
 ttp://sg.sokolvsetin.cz/kontakt/

Datum:

neděle 27. 4. 2019

Činovníci:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí

Hladký Radek
Baranová Jana

Přihlášky:

nejpozději do 20. 4. 2019 na email: tjsokolvsetin@seznam.cz

Kategorie:
Závodí se dle platných pravidel ČSGS v gymnastickém čtyřboji.
5. kategorie: ročník narození 2009
6. kategorie: ročník narození 2008 - 2007
7. kategorie: ročník narození 2006 - 2005
8. kategorie: ročník narození 2004 - 2003 - 2002
9. kategorie: ročník narození 2001 a starší
Časový program závodu:
27. 4. 2019

8:30
8:30 - 9:15
8:30 - 9:00
9:15
9:20

otevření tělocvičny
volné rozcvičení I.sledu
prezentace závodnic
porada rozhodčích a trenérů
slavnostní nástup I.sledu a zahájení závodu

Vždy po ukončení sledu bude organizované rozcvičení dalšího sledu a vyhlášení.
Losování proběhne 22.4. 2019 po uzávěrce přihlašování.
Rozlosování a časový rozpis bude přihlášeným oddílům zaslán 24. 4. 2019.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu.

Technické podmínky:
Přeskok
přeskokový stůl Spith, odrazový můstek Banfer nebo Spith
kategorie 5 - 6 … 110 cm, kategorie 7 - 9 … 115 cm
Bradla
ženská bradla Spith
kategorie 5 … 100 cm, kategorie 6 - 9 … 120 cm
Kladina
kladina Gymnova
Prostná
starší odpružená podlaha, gymnastický pás 4 x 17 m
Hudební doprovod na prostná:
Startovné:
Omezení počtu:
Rozhodčí:
Požadavky:
Stravování:

viz MANUÁL MP 2019
viz MANUÁL MP 2019
viz MANUÁL MP 2019
viz MANUÁL MP 2019 (1 rozhodčí na 8 závodnic)
tabulka požadavků pro MP 2019
formou bufetu po dobu závodu

● Při rovnosti známek rozhoduje o celkovém pořadí celková známka na kladině.
● Výsledky budou po závodě zpracovány a rozeslány do dvou dnů všem zúčastněným oddílům.
Podmínky závodu:
● včas zaslaná přihláška a prezentace v závodní kanceláři (do přihlášky uveďte jméno
závodnice, ročník narození, kategorii, jméno trenéra závodnice)
● splnění podmínek na počet rozhodčích, zaplacení startovného
● platná lékařská prohlídka (ne starší 1 rok)
Účastník závodu svým přihlášením bere na vědomí, že organizátor soutěže může vyhlásit a zveřejnit pořadí a
výsledky soutěže, fotografie ze soutěže v prostředí internetu (v rozsahu jméno, příjmení, klub, rok narození,
dosažený výsledek a umístění v soutěži, fotografie ze soutěže) a že tyto údaje mohou být předány dalším
příjemcům (zúčastněné oddíly, ČGF, sponzoři, tisk). Účast v závodě je dobrovolná.

Těšíme se na Vás! Kolektiv trenérů TJ Sokol Vsetín

