Česká asociace
SPORT PRO VŠECHNY
PROPOZICE
soutěže družstev ve sportovní gymnastice
pro žactvo a dorost ČASPV 2020
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel:
ČASPV – Komise VG MR ČASPV.
Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV.

2. Datum a místo konání:
19. a 20. 9. 2020 v gymnastické hale Sportovního klubu Hradčany, Praha
Diskařská 294/1, 118 00 Praha 1 - Hradčany

3. Časový harmonogram:
Prezence dle kategorií vždy 1 hodinu před zahájením závodu dané kategorie v prostorách recepce
haly. Přesný časový rozpis bude zaslán přihlášeným družstvům 6. 9. 2020.
Zahájení závodu v sobotu 19. 9. 2020 v 10.00 h slavnostním nástupem. V sobotu závodí
kategorie I, II a III ve startovním pořadí dle losování. V neděli závodí kategorii IV a dorost.

4. Losování:
Startovní pořadí bude vylosováno po uzávěrce přihlášek členy komise VG a předáno při prezenci.
5. Rozhodčí:
Za každé družstvo v kategorii musí TJ/SK nominovat rozhodčí s kvalifikací ČASPV. Pokud bude
mít TJ/SK s nominováním rozhodčích problémy, je nutné se dohodnout s komisí VG ještě před
zasláním přihlášky, zda je možné zajistit náhradu. Pro rozhodčí je zajištěno stravování a obdrží
cestovné podle platných směrnic ČASPV (vytížené auto s dalšími rozhodčími, vlak, autobus).
Pokud auto použije pouze jeden cestující, obdrží cestovné ve výši jízdného vlakem. V případě
zájmu lze zajistit ubytování na jednu noc. Obraťte se na G. Machovou - gabriela@gaa.cz.
Porada rozhodčích a vedoucích se uskuteční v sobotu a v neděli v 9.00 h.
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30 min před zahájením závodu každé kategorie proběhne krátká porada rozhodčích na
jednotlivých panelech. Složení panelů rozhodčích bude připraveno předem podle přihlášek
rozhodčích a bude zasláno emailem 15. 9. 2020.
5. Závodníci:
Účast v soutěži není podmíněna konáním či účastí v nižších úrovních soutěží ČASPV. Do soutěže
se mohou přihlásit družstva (4 závodníci). Každé družstvo musí mít svého trenéra či vedoucího.
Družstva mohou být tvořena členy jedné nebo různých TJ/SK. Maximální počet závodníků z jedné
TJ/SK je 8 pro každou kategorii. Toto platí zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Závod příslušné
kategorie bude otevřen po přihlášení minimálně 4 družstev.
V případě, že TJ/SK nemá možnost postavit celé družstvo, může požádat organizátora soutěže
o doplnění členů z jiné TJ/SK. Podmínkou je nahlášení tohoto požadavku telefonicky ještě před
vyplněním přihlášky – tel. 602 566 260 (Gabriela Machová).

6. Přihlášky a hudební doprovod:
Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře:
https://docs.google.com/forms/d/1Gtn47u_40sRsfPpJ2hFPmw1Fhknr9eepWtDcVFgumwE/edit
Uzávěrka přihlášek je při naplnění kapacity, nejpozději 4. 9. 2020.
a) Přihláška musí obsahovat u jednotlivých účastníků všechny předepsané údaje. Bez uvedených
náležitostí nemusí pořadatel zařadit přihlášené družstvo do soutěže. Dále přihláška musí
obsahovat jména delegovaných rozhodčích.
b) Hudební doprovod ve formátu MP3 je nutné zaslat do 4. 9. 2020 emailem na adresu
gabriela@gaa.cz. Soubor musí být označen takto:
kategorie_příjmení závodníka_TJ/SK (příklad: kategorie II_Mothejzikova_TJCeskaLipa). Délka
nahrávky musí odpovídat délce cvičení. Vezměte s sebou zálohu na CD, případně na flash
disku. Hudební doprovod při rozcvičení nebude k dispozici.
7. Závodní kancelář:
Bude otevřena v sobotu 19. 9. 2020 od 8:00 h a v neděli 20. 9. 2020 od 8.00 h vždy do ukončení
soutěže.

8. Stravování a ubytování:
Není zajištěno. Na vyžádání pořadatel poskytne informace o možném ubytování v okolí závodiště
a může zajistit stravování během závodu.

9. Startovné:
250,- Kč za závodníka. Hradí se na č. účtu 53437011/0100, pod variabilním symbolem 10070520
do 4. 9. 2020.
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Pravidla:
Ženské i mužské složky (dále dívky a chlapci) jsou hodnoceny podle pravidel sportovní gymnastiky
vydaných Komisí všeobecné gymnastiky MR ČASPV k 1. lednu 2018 včetně dodatků
uveřejněných na webových stránkách ČASPV v části Dokumenty komise http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecnegymnastiky/dokumenty-komise/.
Dívky ve všech kategoriích soutěží ve volných sestavách, platných od 1. 1. 2018 v aktuálním
znění. Dále podle propozic, technických ustanovení a rozpisu soutěže. Pro starší žákyně a
dorostenky bude přeskokovým nářadím kůň našíř nebo přeskokový stůl. Družstvo označí
v přihlášce výběr nářadí, které musí být pro všechny členy družstva stejné.
Chlapci ve všech kategoriích soutěží podle pravidel a technických ustanovení soutěže SG
v sestavách a podle pokynů platných od r. 2013 včetně dodatku z roku 2017. Pro chlapce platí
pouze čtyřboj (akrobacie, hrazda, kruhy, přeskok).
Do výsledku družstva se započítávají 3 nejlepší výsledky závodníků z každého nářadí.

2. Kategorie:
► Mladší žáci a žákyně

I

rok nar. 2011 a mladší

► Mladší žáci a žákyně

II

rok nar. 2010 - 2009

► Starší žáci a žákyně

III

rok nar. 2008 - 2007

► Starší žáci a žákyně

IV

rok nar. 2006 - 2005

►Dorostenky a dorostenci

rok nar. 2004 - 2003

Platí zásada, že je povoleno ostaršení o 1 rok. Závodníci nesmějí startovat ve více kategoriích.
Soutěžící musí být vedeni v evidenci ČASPV a mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2020.
Soutěžící nesmí být registrovaní v České gymnastické federaci (ČGF) ve sportovní gymnastice.

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PRO DÍVKY:
Za akrobatickou řadu je považováno spojení prvků přemet stranou-rondat ve všech kategoriích.
Mladší žákyně I
- všechny závodnice v družstvu musí mít výchozí známku 10 bodů na každém nářadí. Na hrazdě
platí, že 4. a každý další prvek uvnitř sestavy je ohodnocen 0,2 bodu (plus hodnota prvku, je-li
bonifikovaný pro danou nebo vyšší kategorii).
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Mladší žákyně II
- všechny závodnice v družstvu musí mít výchozí známku 10 bodů na 3 nářadích.
Starší žákyně III a IV
-

všechny závodnice v družstvu musí mít výchozí známku 10 bodů na 2 nářadích.

Dorostenky
-

všechny závodnice v družstvu musí mít výchozí známku 10 bodů alespoň na jednom nářadí.

3. Cvičební úbor:
Družstva k soutěži v dané kategorii jednotném sportovním úboru podle pravidel sportovní
gymnastiky vydaných komisí všeobecné gymnastiky MR ČASPV k 1. 1. 2018 a aktualizací.

4. Přístup na závodiště:
V průběhu soutěže mají přístup jen závodníci příslušného sledu s trenéry / vedoucími družstev a
organizátoři. Ostatní závodníci se budou zdržovat na vyhrazených místech.
5. Trenér / vedoucí družstva:
Odpovídá za včasný nástup družstva na závodiště, kázeň a v plném rozsahu a za bezpečnost
závodníků v průběhu pobytu.
6. Šatny:
Zajištěny jsou v hale a v dalších vyhrazených prostorách.

7. Rozcvičení
Rozcvičení pro každou kategorii proběhne v čase 1 hodinu před zahájením závodu dané
kategorie. Při střídání v samotném závodě bude rozcvičení 1 minutu.

8. Tituly a ceny:
První tři družstva v každé kategorii získají diplom a medaile. První tři závodníci obdrží diplom
medaili. Všichni závodníci kategorii I obdrží pamětní medaile.
Ostatní účastníci obdrží drobné upomínkové předměty.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Časový rozpis soutěže bude předán při prezenci.
Pořadatel odpovídá za kvalitu a bezpečnost soutěžních prostor a nářadí.
Všichni účastníci akce jsou kryti skupinovým úrazovým pojištění organizátora.
Organizátor akce zajistí zdravotní dozor.
Všechna ustanovení těchto propozic budou přesně dodržena a je nutné, aby se s nimi seznámili
všichni trenéři, vedoucí družstev, soutěžící a organizátoři. Případné změny si pořadatel
vyhrazuje, budou uvedeny v Technických pokynech vydaných po uzávěrce přihlášek a včas
oznámeny prostřednictvím webových stránek www.caspv.cz.

Radka Mothejzíková

Ing. Gabriela Machová

OMM ČASPV

ředitelka závodu
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