Západočeská liga v moderní gymnastice 2014 - volný program jednotlivců
pořádají: TJ Slavoj Plzeň • TJ Slavia Karlovy Vary • TJ Sokol Plzeň IV • Slavia SK Rapid Plzeň

STANOVY ZÁPADOČESKÉ LIGY
1.

Západočeská liga (dále jen ZPČL) v moderní gymnastice je oblastní pohárový závod určený všem
závodnicím Západočeské oblasti MG.

2.

ZPČL se dělí na dílčí seriály soutěží dle závodních programů (VP, KP, ZP či SS). Na pořadatelství v rámci
každého seriálu se můžou dohodnout oddíly, které mají o pořadatelství zájem a které se danému
závodnímu programu tréninkově věnují.

3.

Do závodů se může přihlásit každá závodnice v oblasti, která splňuje výkonnostní podmínky daného
seriálu soutěže, a to i z jiného oddílu, než jsou pořádající.

4.

Ligová kola jsou určena pro závodnice připravující se na oblastní přebory dané kategorie.

5.

Všechna ligová kola proběhnou před oblastními přebory dané závodní kategorie a poslední kolo
proběhne v rámci oblastních přeborů.

6.

Pořádají oddíl je oprávněn po konzultaci s ostatními spolupořadateli ligy spojit ligové kolo se svými
oddílovými závody (přebory), pozvat doplňující závodnice z jiných oddílů i mimo oblast, popř. udělit
výjimky. Vždy musí být vyhodnoceny ligové závodnice samostatně.

7.

Rozpis daného kola musí obsahovat shodné dohodnuté ligové kategorie, ostatní je v kompetenci
pořádajícího oddílu.

8.

Finálové ligové kolo se nevyhlašuje samostatně, ale výsledek je započítán do celkového hodnocení a
vyhlášeny a dekorovány jsou pouze celkové výsledky ligy.

9.

V celkovém vyhodnocení ligy může být umístěna pouze závodnice, která se zúčastní finálového kola.

10. Závodnice, která se nedostaví na vyhlášení, nebude umístěna ve vyhodnocení, nemá nárok na ceny a
nezapočtou se jí výsledky ligového kola. Omluva je možná pouze předem u pořadatele, a to z důvodů
hodných zřetele, které nešlo ovlivnit předem (např. náhlý zdravotní problém).
11. Výpočet celkového pořadí ligy se pro jednotlivé kategorie stanoví tak, že se započtou se 3 nejlepší
pořadí v umístění jednotlivých kol, rozhoduje nejnižší součet. Při shodě pořadí rozhodne součet všech
kol, pokud je všechny závodnice na shodném umístění absolvovaly. Při přetrvávající shodě rozhodně
vyšší celkový součet bodů za započtená kola a další rozlišení dle pravidel. Shoda pořadí v jednotlivých
kolech ani za celkové hodnocení nenastane.
12. Pořadatel zašle zúčastněným klubům výsledkové listiny včetně dílčích známek. Pořadatel odpovídá za
archivaci zápisů rozhodčích (D i E) po dobu 2 týdnů od skončení pořádaného ligového kola. Tyto zápisy
poskytne na vyžádání k nahlédnutí každému pořádajícímu účastníkovi ZPČ ligy.
13. Pořadatelé dílčích kol zašlou výsledky včetně známek v předepsané tabulce pořadateli finálového kola,
aby je mohl započíst do celkového hodnocení za ligy.
14. Pořadatelé jednotlivých kol odvedou 50,- Kč za každou závodnici pořadateli finále na nákup dárků.
15. Změny a výjimky v průběhu ligové sezóny řeší sbor zástupců pořadatelů.
Aktualizace pro 20. 2. 2015

POŘADATELÉ ZPČL 2015 – VP JEDNOTLIVCŮ
1.

kolo - TJ Slavia Karlovy Vary - 21. března 2015

2.

kolo - TJ Sokol Plzeň IV - 12. dubna 2015

3.

kolo - TJ Slavoj Plzeň – 18. dubna 2015

4.

finále – Slavia SK Rapid Plzeň – 26. dubna 2015

