PROPOZICE
TeamGym Junior - oblast východ
Olomouc 2019
A

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Župa Olomoucká – Smrčkova

Termín:
Místo:

sobota 7. 12. 2019
Hala Gymnázia Čajkovského, „Čajkaréna“, Čajkovského 9, 779 00 Olomouc

Ředitel závodu:
Sekretář:
Hlavní rozhodčí:
Ozvučení, hudba:
Zdravotník:

Ing. Antonín Skácel
Vladimíra Planičková
Ing. Lenka Jandová
Ing. Lukáš Michalík
MUDr. Zuzana Heřmanová

Přihlášky:

Závod je určen pouze pro postupující družstva ČOS z oblastních soutěží.
Vyplněné přihlášky zasílejte na : blankaplanickova@seznam.cz do 30.11.2019.
Potvrzené přihlášky družstva odevzdají u prezence

Ubytování:

pořadatel zajišťuje pouze pro rozhodčí v tělocvičně včetně večeře a snídaně, nutno
uvést na přihlášce

Stravování: pořadatel nezajišťuje, nápojový a cukrovinkový automat + malý bufítek v místě, supermarkety
a Mc Donalds asi 1000m
B

Technická ustanovení

Předpis:
Soutěž TeamGym Junior sportovní všestrannosti vycházející z jednotného předpisu pro soutěž
TeamGym junior sportovní všestrannosti ČOS platného od 1.9. 2019.
Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014
Disciplíny:

Pohybová skladba
Akrobacie
Trampolína

Kategorie:

0. Žactvo do 8 let
I. žactvo do 11 let
II. žactvo do 16 let
III. dorost a dospělí nad 16 let

- koberec 12m X 12 m)
- airtrack 24 x 2 x 0,2 m
- dopadová plocha 4x6 m,
-přeskokové nářadí molitanová bedna – 120 cm (díl 30 cm),
přeskokový jazyk 110-145 cm.
- rok nar.2012 a mladší
- rok nar. 2009 a mladší
- rok nar. 2004 a mladší
- rok nar. 2002 a starší

kategorie 0, I., II. - závodí společně žáci, žákyně, smíšená družstva
kategorie III. - závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy, smíšená družstva
Podmínky účasti:
Včasné zaslání přihlášky - přihláška na předepsaném formuláři (viz příloha, zasílejte
prosím elektronicky, vyplněné v excelu) musí obsahovat: jmenný seznam závodníků
s rodnými čísly, čísly členských průkazů ČOS. Přihlášku s razítkem organizace
odevzdat při prezenci. Všechna družstva musí splňovat veškeré požadavky rozpisu
ČOS pro danou soutěž.
Včasné zaslání hudby dle pokynů níže.
Zaplacení startovného 500 Kč za družstvo – hotově při prezenci

Nominace minimálně jednoho rozhodčího za každé družstvo v soutěži TGJ – jejich
jména a kontakt budou součástí přihlášky. Při nedodání rozhodčího poplatek 1000,-Kč.
Při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení, 3x formulář pro hodnocení
PS.
Předběžný časový program: časy jsou pouze orientační!
TGJ sobota 7. 12. 2019
Prezence, odevzdání obtížnostních tabulek a hudby ....... 7,30
Porada rozhodčích .......................................................... 7,45
Organizované rozcvičení ................................................. 8,00
Slavnostní nástup .......................................................... 11,00
Závod TGJ .................................................................... 11,10
Slavnostní nástup a vyhlášení výsledků TGJ................. 14,30
Postup :

– 9,30
– 8,00
– 10,50
– 14,00

Do přeboru ČOS (Praha 18. 1. 2020) postupují družstva dle postupového klíče daného
rozpisem ČOS soutěže pro tento rok.

Závěrečná ustanovení:
Hudba:
Hudební doprovod zašlete nejpozději 1.12. přes internetové úložiště, Jako zálohu se
doporučuje přinést na USB disku. Přesné instrukce naleznete na adrese:

v případě problémů volejte 725145364
Výsledky:

Budou k dispozici po vyhlášení výsledků pro každé družstvo.

Rozhodčí :

Budou rozděleni na poradě rozhodčích

Přeskokové nářadí: Vedoucí družstva nahlásí při prezenci přeskokové nářadí, jeho výšku a pořadí skoků.
Informace:

Vladimíra Planičková mob. 725452557
Blanka Planičková, mob. 732 742 030

Za Župu Olomouckou - Smrčkovu

Antonín Skácel
ředitel závodu

