Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka
Gajdošova 18, 615 00 Brno

Všem T.J.,

župám oblasti a Vysočina

d.č.36/19

Brno 23.9.2019

POZVÁNKA
TEAMGYM JUNIOR OPEN
Malá oblast Brno

A

MALÝ TEAMGYM

OPEN

(kraj Jihomoravský, Vysočina)

A. Všeobecná ustanovení :
Pořadatel : Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18, Brno
Datum :

sobota 23. listopadu 2019

Místo :

Sokol Brno-Židenice, Gajdošova 18, Brno

Zahájení :

Dle časového harmonogramu

Činovníci : Ředitelka soutěže :
Hlavní rozhodčí :
Hosp. pracovník :
Tech. zabezpečení :
Zdravotník :
Doprava :

Tereza Mrázková
Ing. Lenka Jandová
Jana Bartoňková
Pavel Mrázek
Táňa Klimešová

autobus č. 44 z Mendlova náměstí (příp. od AN Zvonařka) - výstup Stará
osada; trolejbus č. 25 nebo 26 z Mendlova náměstí, směr Stará osada; vlak
– stanice Brno-Židenice, odtud autobusem na Starou osadu.

Přihlášky : do pátku 25.10.2019 na

adresu župy nebo na e-mail zvanickova@volny.cz

Pokud počítáte s účastí, prosíme o zaslání zprávy na e-mail župy
v dřívějším termínu (co nejdříve).
Losování:

Startovní číslo vylosuje předem komise soutěží.

Startovné : 350,- Kč za družstvo –
500,- Kč za družstvo –
600,- Kč za družstvo -

župa Dr. Jindry Vaníčka
sokolská družstva ostatní župy
ostatní družstva

Platba při prezenci
B. Technická ustanovení :
Pro soutěž TeamGym Junior:
Předpis: Soutěž TeamGym Junior vychází z mezinárodních pravidel soutěže TeamGym,
kterou pořádá Evropská gymnastická unie (UEG). Tato pravidla jsou přeložena
jako „2017 – 2021 Pravidla Senior A a Junior A TeamGym s adaptací na soutěž
Junior I, II a Senior B“, která byla vydána Českou gymnastickou federací a
jsou platná od 1. 1. 2018. Z těchto pravidel jsou odvozena „Technická
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ustanovení a pravidla pro soutěž TeamGym Junior sportovní všestrannosti 0 –
III“ (dále jen „TGJ“), která jsou platná od 1. 9. 2019.
Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným dne 12.9.2014
Kategorie:
oblasti

0. kategorie žactvo do 8 let rok nar. 2011 a mladší – končí na Malé
I. kategorie žactvo do 11 let rok nar. 2009 a mladší
II. kategorie žactvo do 16 let rok nar. 2004 a mladší
III. kategorie dorost a dospělí nad 16 let rok nar. 2003 a starší

Pro soutěž Malý TeamGym:
Předpis: Soutěž Malý TeamGym vychází z Technických ustanovení a pravidel pro soutěž
TeamGym Junior sportovní všestrannosti 0 – III. Z těchto pravidel a
technických ustanovení jsou odvozena „Technická ustanovení a pravidla pro
soutěž Malý TeamGym sportovní všestrannosti 0 – III“, platná od 1. 9. 2019.
Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014
Kategorie:

0. kategorie žactvo do 8 let rok nar. 2011 a mladší
I. kategorie žactvo do 11 let rok nar. 2008 a mladší
II. kategorie žactvo do 16 let rok nar. 2003 a mladší
III. kategorie dorost a dospělí nad 16 let rok nar. 2002 a starší

O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího
závodníka.
Společná ustanovení:
Podmínky

účasti: včasné zaslání kompletně vyplněné přihlášky, nominace nejméně
jednoho rozhodčího pro každé družstvo v soutěži TGJ a jednoho
rozhodčího za druhé a každé další družstvo v soutěži MTG, který bude
rozhodovat celý závod (jedno družstvo MTG nemusí mít rozhodčího),
jméno a kontakt na rozhodčího jsou součástí přihlášky. Pokud družstvo
rozhodčího nezajistí, složí náhradu ve výši 1 000,-Kč za TGJ a 200,Kč za MTG (za každé družstvo). Družstvo musí splňovat veškeré
požadavky rozpisu ČOS pro danou soutěž (ke stažení na www.sokol.eu )

Vybavení:

Pohybová skladba - tenký koberec pro MG 12x12 m
Akrobacie - pružný akrobatický pás široký 2 m, délka 12 m + 6 m rozběh
Trampolína - doskoková plocha 0,3x4,5x5,1 m, trampolína eurotramp,
kůň,
bedna pro MTG i koza, rozběh – max. 15 m

Časový harmonogram: Prezence rozhodčích:
Porada rozhodčích:
Prezence

:

Rozcvičení :

Závod:

MTG

MTG

7.45 hod.
7.45 hod.
7.45– 9.00 hod.
TGJ
13.00 – 14.30 hod.

MTG

8.15 – 10.30 hod.
TGJ
14.00 – 14.30 hod.
Akr. a Tr., PS jen cvičná plocha
10.40 – 12.45 hod.
TGJ
14.45 – 15.45 hod. Akr. a Tr.
16.10 – 16.30 hod. PS zkouška hudby a
choreografie na závodní ploše,

všechna družstva
musí předvést alespoň jednou celou
skladbu s hudbou
IČ: 155 47 477
město, č.ú: 76238621/0100
Mobil: 732 547 123
www.vanickovazupa.cz

Bankovní spojení: KB Brnoe-mail:zvanickova@volny.cz

pro kontrolu prvků a formací.
16.30 – 17.00 hod závod PS
Výsledky:

MTG
TGJ

cca 13.10 hod.
cca 17.30 hod.

Časový harmonogram je pouze orientační, bude upraven podle konečného počtu
přihlášených družstev. Přesný harmonogram rozcvičení i soutěže bude zaslán
přihlášeným družstvům mailem nejpozději 11.11.2019. Také délka rozcvičení bude
určena dle počtu družstev (5 – 7 min na nářadí).
Hudba:

Označené flash disky s hudebním doprovodem odevzdají družstva při rozcvičení
obsluze
hudby, na přiloženém papíru musí být označeno pořadí skladeb pro
akrobacii, trampolínu a
pohybovou skladbu.

C. Závěrečná ustanovení :
U prezence předloží družstva ke kontrole členské průkazy (ČOS, ČASPV,….) a odevzdají
vyplněné formuláře hodnocení (formuláře musí být odevzdány panelu rozhodčích
nejpozději před začátkem rozcvičení družstva).
Nevyžaduje se potvrzení o zdravotní prohlídce. Za zdravotní stav nezletilých
závodníků zodpovídají rodiče
resp. vedoucí družstva. Dospělí závodníci odpovídají
za svůj zdravotní stav osobně.
Občerstvení možno zakoupit v sokolovně – párek v rohlíku, sladkosti, nápoje.

V Brně dne 23.9.2019

Tereza Mrázková
ředitelka soutěže

Přílohy:

Se sokolským Nazdar!

Ing. Lenka Jandová
hlavní rozhodčí

Rozpisy soutěží
Přihlášky
Formuláře hodnocení
Pravidla Malý Teamgym a TGJ platná od 1.9.2019

Činnost župy Dr.Jindry Vaníčka finančně podporuje statutární město Brno
Činnost župy Dr.Jindry Vaníčka finančně podporuje Jihomoravský kraj
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