
T.J. SOKOL KOLÍN – Kmochova 14, 280 02 Kolín II. 
 

PROPOZICE 
oblastního závodu v MALÉM TEAMGYMU OPEN 

malá oblast ČOS – Kolín 23. 11. 2019  
(kraj Královehradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký a východ Středočeského kraje) 

  
 
A Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel: T.J. Sokol Kolín 
 
Termín: sobota 23. 11. 2019 
 
Místo:  tělocvična Sokola Kolín, Kmochova 14, 280 02 Kolín II. 
 
Ředitel závodu:      Josef Těšitel 
Hlavní rozhodčí:     Ing. Jana Kosařová 
 
Přihlášky:   Závod je otevřenou soutěží pro oddíly ČOS, ČASPV, AŠSK, ČUS a zároveň župním 

přeborem Sokolské župy Tyršovy pro cvičební rok 2019/2020 
 Přihlášení proveďte pomocí vyplnění formuláře, který naleznete na adrese: 
     

   https://forms.gle/AhBGY2nPz9fQrnq59 
 
 Uzávěrka přihlášek 15. 11. 2019,  
 na přihlášky došlé po tomto termínu nebude brán zřetel. 
   
 
Stravování: pořadatel nezajišťuje 
 

Cestovné: hradí vysílající složka 
 
B Technická ustanovení  
 
Předpis:  Soutěží se podle Technických ustanovení a pravidel pro soutěže Malý TeamGym“ 

platných od 1. 9. 2019. Podmínky soutěže určuje „Rozpis soutěže Malý TeamGym pro 
rok 2019“, schválený náčelnictvem ČOS dne 24. 6. 2019. Soutěže se nemohou zúčastnit 
závodníci, kteří startují v podzimní soutěži TeamGym Junior nebo se rok před daným 
soutěžním obdobím a v daném soutěžním období zúčastňují postupových soutěží ve 
sportovní gymnastice a v TeamGymu pořádaných ČGF. 

 Dále se nemohou zúčastnit členové družstev, kteří jsou registrováni současně v ČOS, 
ČUS(ČGF) a v ČASPV a zabývají se soutěžemi vTGJ a MTG v těchto organizacích. 
Družstva jsou povinna na základě vyzvání pořadatele se prokázat od ČUS (ČGF) nebo 
ČASPV potvrzenou soupiskou závodníků, že se jejich členové, kteří jsou v rámci jejich 
organizace registrovaní, nezabývají uvedenými soutěžemi u této organizace 

 
Disciplíny: Akrobacie (pružný akr. pás 12 m + 2 m rozběh) 
 Trampolína (rozběh pro trampolínu max. 14 m, přeskokové nářadí švédská bedna, molitanová 

švédská bedna, přeskokový stůl „jazyk“) 
 
Kategorie: 0   žactvo   do  8 let   rok nar. 2011 a mladší 

  I.   žactvo   do 11 let    rok nar. 2008 a mladší 
  II.  žactvo   do 16 let    rok nar. 2003 a mladší 
  III. dorost a dospělí nad 16 let 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  
 

O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka. 
 



 
 
Podmínky účasti:    

 Včasné zaslání přihlášky – vyplnění formuláře  https://forms.gle/AhBGY2nPz9fQrnq59 
 U prezence odevzdání přihlášky – přihláška musí obsahovat: jmenný seznam závodníků 

s rodnými čísly, čísly členských průkazů ČOS. Všechna družstva musí splňovat veškeré 
požadavky rozpisu ČOS pro danou soutěž (www.sokol.eu). 

 Zaplacení startovného 500,- Kč za každé družstvo ČOS, 800,- Kč za ostatní družstva – hotově 
při prezenci. 

 Každá T.J., která nominuje do závodu dvě a více družstev musí zajistit do každého stupně 
soutěže, kterého se účastní, minimálně jednoho rozhodčího, který bude rozhodovat celý závod 
a v případě, že není schopna rozhodčího zajistit, složí náhradu ve výši 200,- Kč pořadateli 
závodu 

 Při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení. 
 na soutěžích všech úrovní je podmínkou účasti sokolských družstev oficiální sokolská 

symbolika, viditelně a důstojně umístěná na hrudi nebo na rameni cvičebního úboru 
 
 
Pravidla pro přihlášení:    

 Maximální počet družstev v soutěži je 35 
 Minimálně 20 míst je rezervováno pro družstva ČOS 
 Maximální počet družstev z jedné jednoty (klubu) v jedné kategorii jsou 2 družstva 
 O zařazení do soutěže rozhoduje pořadí došlých přihlášek. V případě, že bude přihlášeno 

méně než 20 družstev ČOS, lze závod doplnit družstvy jiných organizací. 
 Z kapacitních důvodů lze do soutěže přijmout pouze družstva, která spádově patří do malé 

oblasti Kolín (východ Středočeského kraje – župa Barákova, Blanická, Fügnerova, Tyršova, kraj 
Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký) 

 
 
 
Předběžný časový program:  
 
 Sobota 23. 11. 2019 
 Prezence, odevzdání obtíž. tabulek a hudby kat. 0 a I 8,15 – 8,45   
 Porada rozhodčích kategorií 0 a I    8,45 – 9,00 
 Organizované rozcvičení kategorií 0 a I   9,00 – 10,30 
 Slavnostní nástup kategorií 0 a I              10,30 
 Závod kategorií 0 a I      10,40 – 13,30 
 Slavnostní nástup a vyhlášení výsledků kategorií 0 a I 13,45  
 
 Prezence, odevzdání obtíž. tabulek a hudby kat. II a III 12,30 – 13,00   
 Porada rozhodčích kategorií II a III    13,30 – 13,45 
 Organizované rozcvičení kategorií II a III   13,45 – 15,00 
 Slavnostní nástup kategorií II a III              15,15 
 Závod kategorií II a III     15,30 – 17,00 
 Slavnostní nástup a vyhlášení výsledků kategorií II a III 17,15   
 
 
Postup: Do přeboru ČOS - oblast Čechy (Praha 15. 12. 2019) postupují všechna družstva ČOS. Start 

v malé oblasti je podmínkou účasti v soutěži dané výše zmíněným rozpisem.  
     
 
C Závěrečná ustanovení 
 
Hudba: Hudební doprovod pro každé družstvo a každou disciplínu musí být nahrán 

na uložiště ve formátu MP3 nejpozději den před konáním závodu. Odkaz na 
uložiště a informace k označení hudebního doprovodu vám bude zaslán 
spolu s rozpisem závodu.  

 
Výsledky: Budou po vyhlášení výsledků k dispozici pro každé družstvo. 

 
Rozhodčí: Budou rozděleni na poradě rozhodčích v sobotu 25. 11. 2019. 
    



 
Upozornění: volný vstup do tělocvičny mají pouze závodníci a závodnice právě závodící 

kategorie, rozhodčí, organizátoři a nutný doprovod družstev (pro ostatní 
budou vyhrazeny prostory)      

 
Propozice s rozlosováním a upřesněným harmonogramem závodu budou řádně přihlášeným družstvům rozeslány do  
19. 11. 2018. 

 
Informace: J. Kosařová, tel: 728 855 897  
  e-mail:  jana.sklenarova@tiscali.cz 
 
 
 
 
 Josef Těšitel v.r. Ing. Jana Kosařová v.r.          
 ředitel závodu  hlavní rozhodčí 



 
 

Přihláška 
 

Malý TeamGym – malá oblast:  Kolín 23. 11. 2019 

 
 
Župa  ________________________________________________ 
 
T.J. ________________________________________________  kategorie   ______________ 
 
Počet členů družstva _____________   
 
 
Jméno vedoucího družstva   __________________________________________________________ 
 
 
Kontaktní adresa     _____________________________________________ telefon ___________   
 
  
fax  ____________   e-mail  ______________   www T.J./oddílu  _____________________________ 
 

Jmenný seznam závodníků 
 

č. jméno a příjmení rodné číslo číslo čl.průkazu 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    

 
Čestné prohlášení vedoucího družstva: Svým podpisem potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a 
v souladu s rozpisem soutěže MTG a že jsem si vědom/a/ toho, že pokud se prokáže nepravdivost těchto údajů, bude 
družstvo ze soutěže bez náhrady vyřazeno a zaplatí pořadateli pokutu 2 000,- Kč, splatnou jeden měsíc po datu zjištění; 
v případě, že tato částka nebude uhrazena, nebude závodníkům  jednoty umožněn start v dalším soutěžním období 
v soutěžích MTG ČOS. 
 
 
Jméno a příjmení____________________________________Podpis__________________________. 
 
 
Potvrzení T.J. 
 
 
 
 
datum _____________   jméno  ________________ podpis ___________ razítko 

 


