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ROZPIS
Mistrovství České republiky žactva pro rok 2019
ve skocích na trampolíně – 23. 11. 2019 Olomouc
Pořadatel:

TJ Sokol Olomouc

Místo konání:

tělocvična TJ Sokol Olomouc, tř. 17. listopadu 1, Olomouc

Datum konání:

sobota 23. listopadu 2019

Ředitel/ka závodu: Petr Dostál
Přihlášky: do 11. 11. 2019 elektronicky na https://gis.gymfed.cz. Do přihlášky v samostatném
bloku uvedete také rozhodčí, do poznámky přihlášky dále uvedete trenéry, vedoucí a
další zúčastněné osoby a funkcionáře.
Účast - závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České republiky
registrovaní v ČGF, kteří splnili výkonnostní požadavky pro start na mistrovství České republiky
žactva a předloží potvrzení o absolvované lékařské prohlídce z pracoviště
tělovýchovného lékařství ne starší 1 roku (včetně data konání soutěže). U dětí do 12 let
(včetně) postačuje potvrzení o absolvované lékařské prohlídce od praktického lékaře pro
děti a dorost:
Soutěžní kategorie:
• mladší žákyně jednotlivkyně 8 – 12 let (ročník 2011-2007)
• mladší žáci jednotlivci 8 – 12 let (ročník 2011-2007)
• starší žákyně jednotlivkyně 13 – 14 let (ročník 2005-2006)
• starší žáci jednotlivci 13 – 14 let (ročník 2005-2006)
• žákyně synchronní dvojice 8 – 14 let (ročník 2011-2005)
• žáci synchronní dvojice 8 – 14 let (ročník 2011-2005)
• smíšená žákovská 3-4 členná družstva 8 – 14 let (2011-2005)
Pro start jednotlivců, členů synchronních párů a družstev na žákovském mistrovství České
republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky a první/povinné
sestavy:
Mladší žactvo – první/povinná sestava B/C12/D1
– body za kvalifikaci včetně ToF 71,0
Starší žactvo – první/povinná sestava B/ D2
– body za kvalifikaci včetně ToF 74,0
Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před konáním
mistrovství a po konání předchozího mistrovství, nejpozději však do stanoveného termínu
přihlášky. Sledovanými soutěžemi jsou pohárové a mistrovské soutěže, kontrolní závody,
mezinárodní soutěže, kterých se zúčastní reprezentace České republiky, a další soutěže
schválené KT ČGF.
Technická ustanovení: Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích
na trampolíně pro rok 2018.
První sestavy: první / povinná sestava B - D podle věku závodníka
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Závodní karty: Musí být odevzdány do sekretariátu závodu v čase uvedeném v rozpise závodu.
Za nedodržení času odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí, na návrh sekretariátu,
penalizaci jeden bod u první/povinné sestavy. Karty vyplnit předem (je přiložen vzor závodní
karty pro jednotlivce i synchronní dvojice).
Nářadí:
2 trampolíny Eurotramp s plachtami 4x4 mm
Startovné: 500,- Kč za start závodníka/synchronní pár dle stavu přihlášek 5.12.2018 24:00 hod.
Další startovné: 200,- Kč / přihlášku při nedodržení termínu přihlášky.
Pro vyhlášení titulu „Mistr České republiky“ je nutná účast nejméně tří jednotlivců (synchronních
párů) v příslušné kategorii. Pokud v kategorii startují méně než tři jednotlivci nebo synchronní
dvojice, získají titul „Mistr České republiky“ případně druhé místo závodníci nebo dvojice, kteří
v příslušné soutěži získají za finálovou sestavu nejméně:
dívky
chlapci
Starší žactvo
42,0 bodů
43,0 bodů
Mladší žactvo
40,0 bodů
40,0 bodů
Synchronní dvojice
37,0 bodů
37,0 bodů
Náklady:
hradí vysílající složka. KT ČGF hradí ubytování a jízdné rozhodčím.
Rozhodčí:
podle nominace ČGF.
Ubytování:
Dle posledních zjištění je bohužel značný problém s kapacitami ubytování, protože
v Olomouci v termínu závodu MČRŽ probíhá souběžná velká akce pro mládež, která si
zablokovala značné množství kapacit ubytování v Olomouci a v okolí. Dle zjištění pořadatele
MČRŽ je v současnosti ještě dostupná Ubytovna Marie http://www.ubytovnamarie.cz/. Ubytování
v tělocvičně bohužel není možné. Oddíly jsou tímto žádány, aby si případné ubytování zajistili
sami.
Předběžný časový rozvrh:
sobota

08.00 – 11.45 tréninky podle rozpisu
do 10.00
odevzdání závodních karet
10.30
porada vedoucích a rozhodčích
11.50
nástup všech závodníků, zahájení MČR žactva
12.00 - 16.00 kvalifikace Mistrovství ČR žactva:
12.00 - 13.30 jednotlivci: mladší žákyně, mladší žáci
13.30 - 14.35 jednotlivci: starší žákyně, starší žáci
14.35 - 15.50 synchronní dvojice: žákyně, žáci
16.00 - 19.00 finále Mistrovství ČR žactva:
jednotlivci: mladší žákyně, mladší žáci
jednotlivci: starší žákyně, starší žáci
synchronní dvojice: žákyně, žáci
finále družstev
vyhlášení vítězů

Časový rozvrh bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků.
Jana Štefaniková v. r., KT ČGF
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