
 Čes ká  a s o c i a c e    

S p o r t  p r o  v š e c hn y  
 

 

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 Republikové soutěže ČASPV ve sportovní gymnastice 2022  

s podporou Hlavního města Praha 

21. – 22. 5. 2022 

 

 

Navazují na “Vyhlášení republikových soutěží ČASPV” a “Propozice republikové soutěže 

ČASPV ve sportovní gymnastice 2022”. 

Místo konání: 
 
Sportovního klubu Hradčany, Praha, Diskařská 294/1, 118 00 Praha 1 - Hradčany 

 
Prezence: 
 
Sobota 21. 5. 2022 
od 8:00 kategorie mladší žákyně I, starší žákyně III, ženy, všechny mužské kategorie 
od 10:00 kategorie starší žákyně III, ženy, všechny mužské kategorie 
od 12:30 kategorie ženy, všechny mužské kategorie 
 
Neděle 22. 5. 2022 
od 8:00 kategorie mladší žákyně II, kategorie starší žákyně IV, dorostenky  
od 10:00 kategorie starší žákyně IV, dorostenky  
 
 
Rozcvičení: 
Neorganizované rozcvičení dle časového harmonogramu. Dle pravidel je umožněno rozcvičení 
před závodem v délce 1 minuty před zahájením cvičení, kromě kategorie mladší žákyně I. 
 
Porada: 
V sobotu a v neděli v 8:30 se uskuteční porada rozhodčích a trenérů ženských složek. 30 min 

před zahájením závodu každé kategorie proběhne krátká porada rozhodčích na jednotlivých 

panelech.  

V sobotu ve 13.45 proběhne porada mužských složek. 

  



 

 
Organizátoři:  
Jména jsou uváděna bez akademických titulů. 
 

ředitelka závodu:   Gabriela Machová 
organizační zajištění:  komise VG MR ČASPV a SK GymSport Praha 
hlavní rozhodčí (ženy):  Lucie Poláková 
hlavní rozhodčí (muži):  Pavel Zítko 
organizace nástupu:  SK GymSport Praha 
technická četa:   SK GymSport Praha 
ozvučení:    SG GymSport Praha     
zpracování výsledků:   komise VG MR ČASPV   
dokumentace:    Jiří Suchánek 
zdravotní služba:  Markéta Zunová 
ekonomika:  Ivana Hellerová 
prezence:  Adriana Machová, Iva Pízová 
ubytování, stravování:   Radka Mothejzíková, Gabriela Machová 
  
Změna vyhrazena. 
 
 

Dodatek k technickým podmínkám: 
Přeskokový stůl mohou použít i závodnice v kategorii starší žákyně III.      
 

 

Orientační časový rozpis závodu (změna vyhrazena!):  
 
SOBOTA 21. 5. 2022 
 
od  do 
 
8:15  08:55  neorganizované rozcvičení mladší žákyně I  
9:00    slavnostní nástup mladší žákyně I 
9:15  10:35   závod mladší žákyně I 
10:45  11:30  neorganizované rozcvičení starší žákyně III – 1. sled  
11:30    vyhlášení výsledků mladší žákyně I 
11:30  13:30   závod starší žákyně III – 1. sled 
13:30  14:15  neorganizované rozcvičení starší žákyně III – 2. sled 
    neorganizované rozcvičení ženy 
    neorganizované rozcvičení žáci I-IV, dorostenci a muži   
14:15  16:00  závod starší žákyně III – 2. sled 
    závod ženy 
    závod žáci I-IV, dorostenci a muži 
16:30    vyhlášení výsledků kategorie III, ženy, žáci I-IV, dorostenci  
   a muži 
  



 

 
NEDĚLE  22. 5. 2022 
 
od  do 
8:00    prezence 
8:15  08:55  neorganizované rozcvičení mladší žákyně II  
9:00    slavnostní nástup mladší žákyně II 
9:15  10:45   závod mladší žákyně II 
11:00  12:00  neorganizované rozcvičení starší žákyně IV a dorostenky  
11:30    vyhlášení výsledků mladší žákyně II 
12:00  16:00   závod starší žákyně IV a dorostenky 
16:30     vyhlášení výsledků starší žákyně IV a dorostenky 

 
 

 
ROZPIS JE POUZE ORIENTAČNÍ. JE STÁLE TŘEBA SLEDOVAT PRŮBĚH ZÁVODU, 

PROTOŽE MŮŽE DOJÍT JAK KE ZDRŽENÍ, TAK K RYCHLEJŠÍMU PRŮBĚHU!! 

 

 
 

Stravování:  

Stravování je zajištěno pro rozhodčí zdarma. Pro účastníky závodu je v sobotu a v neděli 
zajištěn oběd v blízkosti haly. Náklady na stravování si hradí účastníci. Detailní informace ke 
stravování jsou uvedeny v příloze.  
 
Ubytování:     
Ubytování je zajištěno pro rozhodčí podle individuálních požadavků. V případě zájmu o 
ubytování závodníků a jejich doprovodu volejte přímo G. Machovou, 602566260. 
 
Další informace a pokyny: 

- vedoucí družstev doprovázející své svěřence při závodu musí být ve sportovním 
oblečení a obutí (ne tmavá podrážka) 

- rozhodčí musí mít předepsaný úbor, tj. bílá košile, případně tričko, modré kalhoty či 
sukně, vhodnou obuv do tělocvičny (ne tmavá podrážka) 

- družstvo musí mít jednotné oblečení podle pravidel SG ČASPV 
- za zdravotní stav cvičenců odpovídá vysílající složka 
- za dodržování pořádku a bezpečnost cvičenců v době konání celé akce zodpovídá 

vedoucí družstva  
- parkování přímo před halou je zpoplatněné. Je možné parkovat na ulici Bělohorská a 

v přilehlých ulicích na modrých zónách, které jsou v sobotu a v neděli zdarma 
-  

 
 
 
V Praze 16. 5. 2022 
 
 
 
Gabriela Machová      Radka Mothejzíková 
vedoucí komise VG MR ČASPV    předsedkyně metodické rady ČASPV 

 

 



 

 

Příloha 

Stravování  

 

Ve spolupráci s Cafe Perdu je zajištěn v sobotu a v neděli v prostorách kavárny v následujících cenách: 

Polévka zeleninový krém + pečivo      65 Kč 
 
Hlavní chod  
Sobota:  150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše s máslem 130 Kč  dětská porce 90 Kč 
Neděle:  Boloňské špagety     130 Kč  dětská porce 90 Kč  
 
Skupiny, které si stravování objednaly, dostaly již svoji objednávku potvrzenou. Další objednávky přijímá 
pouze do 18. 5. (včetně) telefonicky G. Machová – 602 566 260.    
 

Kavárna Perdu je otevřená i pro veřejnost. 


