ROZPIS SOUTĚŽE
Memoriál Františka Novotného, Vladimíra Kejře a Miloše Bortela
ve sportovní gymnastice mužských složek

A/ Všeobecná ustanovení :
1.
2.
3.
4.

Pořadatel : LVT Soboňky
Datum : 9. července 2010
Místo :
Letní tábor Soboňky, pod širým nebem
Činovníci závodu :
ředitel :
Vilém Kocián
hlasatel :
Petr Petržela
jednatel :
Pavel Mlýnek
technická četa :
Jan Zachar a všichni trenéři
hlavní rozhodčí :
Jurij Bezručko
hlavní výpočetní technik, tisk diplomů : Pavel Mlýnek

5. Přihlášky : Do 19,00 hod. 8 července 2010
6. Losování : Bude provedeno 8. července 2010
B/ Technická ustanovení :
7. Předpis : Závodí se podle platných pravidel FIG a směrnic tohoto rozpisu-příloha
8. Startují : Žáci, dorostenci, muži
9. Disciplíny : Dvojboj + akrobacie.
Výkonnostní stupně : 1. Žáci nejmladší-věk do 9 let (2001)
2. Žáci mladší-věk do 11 let (1999)
2. Žáci starší – věk do 14 let (1996)
3. Dorostenci
4. Muži

věk 15-18 let
1991 a starší

10. Podmínka účasti : Zdravotní nezávadnost a abstinenční příznaky
11. Rozhodčí : Podle zúčastněných oddílů, každý oddíl dodá 1-2 rozhodčí
12. Časový pořad : 8,00-9,00 úprava závodiště
9,30- slavnostní nástup
do 10,00 rozcvičení
10,00-12,30 soutěž všech kategorií
16,00- vyhlášení výsledků společně s dívkami
Hodnocení sestav :
Je podle nového Závodního programu, vyjímky platí i pro muže. Další mimořádné vyjímky jsou :
1. Délka sestav se nesleduje, za kratší sestavy se nesráží.
2. Závěry- nejmladší a mladší žáci A=0,5 bodu
Starší žáci A=0.3, B= 0,5 bodu
Dorostenci a muži B= 0,3, C= 0,5 bodu

3. Obtížnost sestav : kůň našíř, kruhy, bradla, hrazda
Nejmladší žáci - počítají se maximálně 3 prvky podle pravidel + závěr
Mladší žáci - počítají se maximálně 5 prvků podle pravidel + závěr
Starší žáci - počítají se maximálně 6 prvků podle pravidel + závěr
Dorostenci – počítají se maximálně 7 prvků + záběr
muži podle pravidel
4. Přeskok :
Všechny kategorie mají 2 skoky.

Vilém Kocián
ředitel soutěže

Pavel Mlýnek
jednatel soutěže

Jurij Bezručko
hlavní rozhodčí

