ROZPIS
1. ročníku
závodu v malém Team Gymu

BOHEMIANS CUP
sobota 5. března 2011

1.Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Datum:
Místo:

TJ Bohemians Praha
sobota 5. 3. 2011
hala TJ Bohemians Praha
Slovenská 2
Praha 10
Činovníci závodu:
ředitel závodu - Zbyněk Vávra
hlavní rozhodčí - Petr Gryga
hospodářka a jednatelka - Lenka Opočenská
Přihlášky:
odeslat nejpozději do 20.2.2011
na email- veresandr@seznam.cz, nebo na
adresu- Verešová Andrea
Janského 2107
Praha 5
150 00
Losování:
proběhne za přítomnosti ředitele závodu 28.2.2011
v hale TJ Bohemians
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
Stravování:
v místě závodu bude otevřen bufet
Závodní kancelář :

bude otevřena dne 5.3. od 8.30 hodin

1

2. Technický předpis
• Závodí se podle pravidel malého TeamGymu a tohoto rozpisu
• Závodí 6-12 členná družstva v daných věkových kategoriích
• Pro kategorii 3. a 4. je povoleno zařadit salto vpřed schylmo nebo toporně.
Obě s hodnotou stejnou jako salto vpřed skrčmo.
Disciplíny: Tumbling
Trampolína –k dispozici Eurotramp
Přeskokový stůl nastavitelný do výšky 135 cm
Švédská bedna –max.výška - 100 cm
Startují:
družstva složená z 6-12 závodníků-ženy, muži, mixy
1. kategorie ročník narození 2004 a mladší
2. kategorie ročník narození 2001 - 2003
3. kategorie ročník narození 1999 - 2000
4. kategorie ročník narození 1998 a starší

Omezení:
• Závodu se mohou zúčastnit všechna družstva bez ohledu na registraci
v jakékoli organizaci.
• V každé kategorii může závodit pouze 6 přihlášených družstev. O pořadí
rozhodne datum došlé přihlášky/prvních šest družstev /.
• Závodu se z každého oddílu může zúčastnit pouze jedno družstvo v kategorii.
/Neplatí pro pořádající oddíl. /
• V případě nenaplnění počtu některé kategorie má pořadatel právo umožnit
start více družstev v jiné kategorii.
Podmínka účasti:
• Každý oddíl odevzdá před organizovaným rozcvičením tabulku obtížnosti.
• Každý oddíl odevzdá soupisku svých cvičenců s datem narození, opatřenou
razítkem vysílající organizace.
• Každý oddíl dodá jednoho kvalifikovaného rozhodčího, který bude bodovat
po celou dobu soutěže.
• O případné možnosti startu dalších družstev bude rozhodnuto podle počtu
došlých přihlášek při losování.
Startovné:

500,- Kč za každé družstvo
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Časový program:
8.30-9.00
8.30-9.15
9.00
9.30- 11.30
11.45
12.00
15.00

prezentace a odevzdání obtížnostních tabulek
volné rozcvičení
porada rozhodčích a trenérů
organizované rozcvičení
slavnostní nástup a zahájení závodu
zahájení závodu 1. kategorie
vyhlášení výsledků

Ceny:
• V každé kategorii družstvo na 1. - 3. místě získá pohár, diplom
a medaile, družstva na ostatních místech obdrží diplom a malou cenu.

3. Závěrečné ustanovení
Organizační pokyny:
• Hudební doprovod pro každou disciplínu musí mít každé družstvo na
samostatném CD, označené jménem družstva a disciplínou
• Každý oddíl obdrží po ukončení závodu a vyhlášení výsledků výsledkovou
listinu všech kategorií.

V Praze dne 3.1.2011
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