Český svaz moderní gymnastiky - Oblast Západočeská
telefon: 602 495 191 • e-mail: info@mg-zpc.cz • www.mg-zpc.cz
korespondenční adresa: Na Stezce 12 • Karlovy Vary 360 04
sídlo: Plzeňská krajská organizace České unie sportu • Úslavská 75 • Plzeň 326 00 • IČ 70926514

ROZPIS OBLASTNÍHO PŘEBORU ZPČ OBLASTI
ve společných skladbách MG a skladbách dvojic/trojic pro rok 2019
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Pořadatel

z pověření Zpč. OK ČSMG: SK MG Plzeň - Bolevec

2. Datum konání

sobota 16. listopadu 2019

3. Místo konání

tělocvična TJ Slavoj Plzeň, Třebízského 12, Plzeň

4. Vedoucí činovníci

čestný ředitel závodu
technický ředitel závodu
hlavní rozhodčí
delegát Zpč. OK ČSMG
hlasatelka
hospodář
vedoucí tréninku a nástupu
vedoucí sboru počtářů
hudební technik
zdravotní zabezpečení

5. Přihlášky

Zašlete nejpozději do 3. 11. 2019 (datum doručení) na e-mail: a.hejlikova@seznam.cz,
v kopii pak na adresu petruseotcova@seznam.cz
a info@mg-zpc.cz. V přihlášce v předepsané formě (tabulka pro přihlášku je přílohou
rozpisu) uveďte: kategorii, jména, příjmení a ročník narození všech závodnic,
hostování, ostaršení, autorku a trenérku skladby.

Ing. Oldřich Vízner
Mgr. Petruše Otcová
Jiří Herian
Mgr. Alena Hejlíková
Mgr. Dita Vacíková
Eva Vejšická
Veronika Pelíšková
zajistí pořadatel
zajistí pořadatel
MUDr. Eva Tytlová

Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.
6. Losování

Bude provedeno za přítomnosti zástupce pořadatele a hlavního rozhodčího dne 8. 11.
2019 v tělocvičně Gymnázia Františka Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň od 15:30 hod.

7. Náhrady

Zpč. OK ČSMG hradí jízdné nominovaným činovníkům a rozhodčím.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
8. Předpis

Závodí se podle platných pravidel MG, Soutěžního řádu, Programu soutěží pro rok
2019 a tohoto rozpisu.

9. Startují

Společné skladby:
- kategorie naděje nejmladší B: ročník 2012 a mladší
- kategorie naděje nejmladší A: ročník 2010 a mladší
- kategorie naděje mladší: ročník 2009 a mladší
- kategorie naděje starší: ročník 2007 a mladší
- kategorie juniorky: ročník 2004 – 2006
Linie B:
- I. kategorie: ročník 2008 a mladší
- II. kategorie: ročníky 2006 – 2008
- III. kategorie: ročníky 2004 – 2006
- IV. kategorie: ročníky 2003 a starší

LinB-1
LinB-2
LinB-3
LinB-4

Dvojice/trojice:
- naděje nejmladší B: ročník 2012 a mladší
- naděje nejmladší A: ročník 2010 a mladší
- naděje mladší: ročník 2009 a mladší
- naděje starší: ročník 2007 a mladší
- juniorky: ročník 2004 a mladší
- seniorky: ročník 2003 a starší

DT-NNML-B
DT-NNML-A
DT-NML
DT-NST
DT-JUN
DT-SEN

zkratky kat. pro hudbu
SS-NNML-B
SS-NNML-A
SS-NML
SS-NST
SS-JUN
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10. Disciplíny

Společné skladby:
- naděje nejmladší A, B: společná skladba bez náčiní
- naděje mladší: kužele
- naděje starší: 2 míče + švihadla
- juniorky: švihadla
Linie B:
- I. kategorie: skladba s libovolným náčiním
- II. kategorie: skladba s míči nebo kužely
- III. kategorie: skladba se švihadly
- IV. kategorie: skladba s míči a stuhami (min. 2 míče nebo 2 stuhy)
Dvojice/trojice:
- naděje nejmladší: skladba s libovolným náčiním i kombinace dvou
- naděje mladší: skladba s kužely
- naděje starší: kombinace švihadel a míčů
- juniorky: skladba se švihadly
- seniorky: skladba s míči nebo kombinace obručí a kuželů

11. Obtížnost

Dle Programu soutěží na rok 2019.

12. Podmínky účasti

Platný registrační průkaz ČSMG, řádně vyplněný záznam o činnosti sportovce,
potvrzení o lékařské prohlídce 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.

13. Časový pořad

Orientačně 8:00 – 17:00 hod. - bude upřesněno po losování.

14. Závodiště

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

15. Úbor

Dle pravidel MG.

16. Náčiní

Dle pravidel MG.

17. Hudební doprovod

Dle pravidel MG - Zašlou oddíly ve formátu MP3 na e-maily info@mg-zpc.cz a
petruseotcova@seznam.cz nejdéle do 3. 11. 2019. Každá skladba bude v souboru
pojmenovaném dle následujícího vzoru: „Oddíl - Kategorie - Skladba.MP3“, kdy:
- Oddíl = název oddílu, u každé skladby uvedený stejně (ne jednou „TJ Horní Dolní“
a podruhé „H.Dolní“)
- Kategorie = pouze zkratka jak je uvedeno v bodu B.9.
- Skladba = rozlišení jen pokud je v kategorii více skladeb jednoho oddílu
Příklad: „TJ Horní Dolní – SS-NNML-B – Hvězdičky.MP3“.
Nesprávně pojmenované hudby nebudou přijaty. Každý oddíl si před odesláním
zkontroluje, že hudba je v pořádku v celé délce.

18. Námitky

Dle pravidel MG.

19. Tituly

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

20. Startovné

100,- Kč za každou závodnici dle soupisky skladby.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
21. Omezení startu

Dle Programu soutěží pro rok 2019

22. Výsledky

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

Poznámka:

Přebor je vypsán pouze v kategoriích, v nichž se dle sdělení oddílů závodnice
připravují.

Datum vydání rozpisu:

7. 10. 2019

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

D. NOMINACE ROZHODČÍCH:
P. Bejvlová, M. Brabcová,Š. Cajthamlová, L. Čechová, J. Fialová, Z. Fialová, K. Gudovskikh, A. Hejlíková,
L. Henigová, E. Horová, G. Kavalířová, M. Kožnarová, K. Michelová, M. Neklová, P. Otcová, D. Stuchlá,
J. Špička, M. Špičková, M. Štěpánková, O. Vodičková
Rozhodčí, která se z vážných důvodů nemůže zúčastnit oblastního přeboru, omluví se písemně do data losování
předsedkyni komise rozhodčích Gabriele Kavalířové (e-mail: kavalirova@centrum.cz). Omluvy rozhodčích po
losování jsou možné pouze z důvodů hodných zřetele a to osobně a řádnou formou.
Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D., předsedkyně ZPČ OK MG

