ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
komise skoků na trampolíně
Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, Česká republika
tel./fax: 257 210 811

e-mail: trampoliny@cstv.cz

web: http://trampoliny.cstv.cz
Praha 8.11.2017

ROZPIS
Českého závodu věkových skupin 2017 ve skocích na trampolíně
2. 12. 2017 – Dolní Bečva
Pořadatel:

TJ Rožnov pod Radhoštěm

Místo konání:

Základní škola, Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva

Datum konání:

sobota 2. prosince 2017

Ředitel/ka závodu:

Petra Juříčková

Přihlášky: do 27. 11. 2017 elektronicky na www.trampolinescore.com, PDF přihlášku prosím
zaslat na e-mailové adresy trampoliny@cstv.cz, oli.m@seznam.cz
a
tramposka@post.cz .
Jednotlivce a synchronní dvojice je možno přihlásit do soutěže nejpozději 72 hodin před
plánovaným začátkem závodu.
Kategorie a účast: jednotlivci a synchronní dvojice
9-10 let
11-12 let
13-14 let
15-16 let
17-18 let

maximální obtížnost jednoho prvku
1,3 bodu
1,5 bodu
1,7 bodu
1,8 bodu
1,8 bodu.

Technická ustanovení:
Závod se organizuje podle Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na trampolíně v souladu s
Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně a Technickým řádem FIG. Pravidly
pro světové hry věkových skupin ve skocích na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace.
Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel a Technického řádu FIG pro
soutěže v České republice v platném znění a s následujícími doplňujícími technickými
podmínkami:
1. Kvalifikační kolo sestává z první / povinné sestavy B - E podle věku bez započítání obtížnosti a
z volné sestavy se započítáním obtížnosti
2. Závodníci / páry s osmi nejvyššími počty bodů z kvalifikace postupují do finále. Je-li méně než 9
účastníků, postupují : 6 při 8 a 7 účastnících, 4 při 6 a 5 účastnících, 3 při 4 účastnících a
všichni při 3 a méně účastnících
3. Vítězem je závodník / pár s nejvyšším součtem bodů za finálovou sestavu.
4. V soutěži synchronních dvojic určuje věkovou kategorii, do které bude pár zařazen, věk staršího
ze dvojice.
Závodní karty: vyplnit předem (je přiložen vzor závodní karty pro jednotlivce i synchronní dvojice
pro ČZVS 2017).
Nářadí:
2 trampolíny Eurotramp (jedna typ ULTIMATE) s plachtami 4x4 mm
Startovné:

300,- Kč / závodníka nebo pár podle stavu přihlášek 72 hodin před plánovaným
začátkem závodu
200,- Kč / oddílovou přihlášku při nedodržení termínu přihlášky do 27. 11. 2017
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Náklady:

hradí vysílající složka. KT ČGF hradí ubytování a jízdné rozhodčím.

Jízdné: autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta (skupinové jízdné, zákaznické
jízdné, zpáteční jízdné, obyčejné jízdné), při využití společné jízdenky bude cestovné oddílu
refundováno. Při použití auta zpáteční jízdné ve výši, DKR 374,- Kč, LBC 509,- Kč, LTM 495,Kč, ODV 437,- Kč, OLO 122,- Kč, PHA 437,- Kč, ROŽ 0,- Kč na osobu.
Rozhodčí: budou nominováni později.
Ubytování: Vzhledem k aktuální situaci (ubytovna Stadion v Rožnově je obsazena, ubytovna na
hřišti v D. Bečvě DB je zamluvena pro oddíl Kampy, penzion U Blinků je zamluven pro oddíl
Litoměřic, ale možná by byla ještě nějaká volná místa) jsou další zájemci o nocleh žádáni, aby
si jej zajistili sami. Je možno použít následující možnosti:
http://www.e-chalupy.cz/beskydy/apartman-dolni-becva-ubytovani-petr-stavinoha-6592.php
http://www.e-chalupy.cz/beskydy/privat-ubytovani-maler-dolni-becva-6955.php
http://www.e-chalupy.cz/beskydy/apartman-dolni-becva-ubytovani-u-pavla-4594.php
http://www.e-chalupy.cz/beskydy/ubytovani-dolni-becva-penzion-amos-8887.php
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/penzion-beskyd-dolnibecva.htmlhttps://www.ceskehory.cz/ubytovani/apartman-dana-stamposka-dolni-becva.html
http://www.levneubytovani.net/ubytovani/ceska-posta-roznov/

Stravování:

pořadatel zajišťuje občerstvení pro rozhodčí, ostatní mohou využít bufet v komplexu
haly.

Časový rozvrh:
Sobota

07.30 – 09.20
do
08.00
08.30
09.20

tréninky soutěžících 9-10 let, 11-12 let (2016: 71 osob).
odevzdání závodních karet
porada vedoucích a rozhodčích
slavnostní nástup oddílů

09.30 – 14.10
Kvalifikace - soutěže jednotlivců a sy.dvojic kategorií 9-10 let, 11-12 let (2016: 71 ind., 21
sy.)
- dívky jednotlivkyně 9-10 let
- chlapci jednotlivci 9-10 let
- dívky jednotlivkyně 11-12 let
- chlapci jednotlivci 11-12 let
- dívky synchronní dvojice 9-10 let
- chlapci synchronní dvojice 9-10 let
- dívky synchronní dvojice 11-12 let
- chlapci synchronní dvojice 11-12 let

14.10 – 15.20
Finále a vyhlášení vítězů - soutěže jednotlivců a sy.dvojic kategorií 9-10 let, 11-12 let.
15.20 – 16.20
tréninky soutěžících 13-14 let, 15-16 let, 17-18 let (2016: 37 osob).
16.20 – 19.00
Kvalifikace - soutěže jednotlivců a sy.dvojic kategorií 13-14 let, 15-16 let, 17-18 let (2016: 37
ind., 15 sy.).
- dívky jednotlivkyně 13-14 let
- chlapci jednotlivci 13-14 let
- dívky jednotlivkyně 15-16 let
- chlapci jednotlivci 15-16 let
- dívky jednotlivkyně 17-18 let
- chlapci jednotlivci 17-18 let
- dívky synchronní dvojice 13-14 let
- chlapci synchronní dvojice 13-14 let
- dívky synchronní dvojice 15-16 let
- chlapci synchronní dvojice 15-16 let
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- dívky synchronní dvojice 17-18 let
- chlapci synchronní dvojice 17-18 let

19.00 – 20.15
Finále a vyhlášení vítězů - jednotlivci a sy.dvojice kategorií 13-14 let, 15-16 let, 17-18 let.
Časový rozvrh bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků, některé detaily mohou
být upraveny na poradě před vlastním závodem.
Jana Štefaniková v. r.
KT ČGF
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