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ROZPIS OBLASTNÍHO PŘEBORU ZPČ OBLASTI
v kombinovaném programu moderní gymnastiky pro rok 2017
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Pořadatel:

z pověření Zpč. OK ČSMG: GSK Mariánské Lázně

2. Datum konání:

neděle 14. května 2017

3. Místo konání:

tělocvična Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7

4. Vedoucí činovníci:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
delegát Zpč. OK ČSMG
hlasatelka
hospodář
vedoucí tréninku a nástupu
vedoucí technického zabezpečení
počtářská komise
zdravotní zabezpečení
hudební technik

5. Přihlášky:

Zašlete nejpozději do 28. 4. 2017 (datum doručení) na e-mail: a.hejlikova@seznam.cz,
v kopii pak na info@mg-zpc.cz a o.vodickova@seznam.cz. V přihlášce v předepsané
formě (tabulka pro přihlášku je přílohou rozpisu) uveďte: kategorii (u žen zvolené
náčiní), jméno, příjmení, ročník narození závodnic a trenérku.

Jiří Herian
Mgr. Olga Vodičková
Alena Hejlíková
Lucie Vojtaššáková
Zdeňka Slepičková
Ráchel Dvořáková
určí pořadatel
Jana Záhorová
Miroslava Štěpánková
Monika Strapková

Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.
6. Losování:

Bude provedeno dne 29. 4. 2017 od 8:30 hod. v zasedací místnosti tělocvičny TJ
Slavoj Plzeň, Třebízského 12, Plzeň před Oblastními přebory volného programu.

7. Náhrady:

OK MG hradí jízdné nominovaným činovníkům a rozhodčím.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
8. Předpis:

Závodí se podle platných pravidel MG, soutěžního řádu, programu soutěží a jejich
doplňků a tohoto rozpisu.

9. Startují:

I. kat.

- ročníky 2008 - 2010

II. kat.

- ročníky 2006 - 2008

III. kat.

- ročníky 2004 – 2006

IV. kat.

- ročníky 2001 - 2004

V. kat. (ženy)

- ročník 2001 a starší

I. kat. (2boj)

- povinná sestava se švihadlem
- volná sestava bez náčiní

II. kat. (2boj)

- povinná sestava se švihadlem
- volná sestava bez náčiní

III. kat. (2boj)

- povinná sestava s míčem
- volná sestava s obručí

IV. kat. (2boj)

- povinná sestava s kužely
- volná sestava se stuhou

10. Disciplíny

V. kat. (ženy) (2boj) - 2 volné sestavy s libovolným náčiním
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11. Podmínky účasti

Řádná prezence, při níž bude předložen platný registrační průkaz ČSMG, řádně
vyplněný záznam o činnosti sportovce s potvrzením o lékařské prohlídce, nebo
potvrzení o zdravotní způsobilosti, ne starší 1 rok, u cizinek kopie povolení k trvalému
nebo dlouhodobému pobytu na území ČR, úhrada předepsaného startovného.
Závodnici, která nesplní výše uvedené podmínky, nebude povolen start, a to ani
mimo soutěž.

12. Časový pořad:

Orientačně 12:30 – 18:00 hod. - bude upřesněno po losování.

13. Závodiště

Závodní plocha – koberec 13x13m, rozcvičovací plocha ve vyhrazené části.

14. Úbor:

Dle pravidel MG (závodnice, rozhodčí).

15. Náčiní

Dle pravidel MG. Náčiní musí odpovídat předepsaným normám.

16. Hudební doprovod:

Dle pravidel MG – pro volnou sestavu kvalitně nahrané CD audio (ne ve formátu MP3
apod.) a označené v souladu s pravidly. Pro povinnou zajistí pořadatel.

17. Námitky:

Dle pravidel MG a Soutěžního řádu ČSMG.

18. Tituly:

Závodnice na prvních třech místech obdrží medaile, všechny pak diplomy.

19. Startovné:

150,- Kč za každou závodnici.

20. Nominace rozhodčích: B. Brůžková, I. Čechurová, M. Černá, A. Hejlíková, J. Herian, K. Míková, P. Otcová,
T. Paálová, I. Hodinová, J. Pešková, J. Špička, M. Štěpánková
Rozhodčí, která se z vážných důvodů nemůže zúčastnit oblastního přeboru, omluví se
písemně do termínu losování hlavní rozhodčí závodu O. Vodičkové (e-mail:
o.vodickova@seznam.cz, na vědomí předsedkyni komise rozhodčích G. Kavalířové (email: kavalirova@centrum.cz. Omluvy rozhodčích po losování jsou možné pouze
z důvodů hodných zřetele a to osobně a řádnou formou.
C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
21. Počet startujících

V případě velkého počtu přihlášených závodnic si oblastní komise vyhrazuje
právo upravit počty startujících z jednotlivých oddílů. Uvádějte proto v přihlášce
závodnice v pořadí dle výsledků přeboru oddílu.

22. Výsledky

Pořadatel zpracuje úplné výsledky, které předá předsedkyni STK Zpč.OK MG a
účastněným oddílům do 24 hodin.

23. Doping

Doping je v soutěžích ČSMG zakázán a postihován podle Směrnice pro kontrolu a
postih dopingu ve sportu (Antidopingový výbor ČR - směrnice: Světový antidopingový
kodex - platný od roku 2004).

Mgr. Alena Hejlíková, předsedkyně STK
Jiří Herian, předseda ZPČ OK MG

