
 
 
 

Česká obec sokolská z pověření České gymnastické federace 
 

pořádá 
 

PŘEHLÍDKU PÓDIOVÝCH SKLADEB 
OPEN 

 

1. Pořadatel: z pověření komise VG ČGF T. J. Sokol Rychvald   

2. Datum: Sobota 2. 12. 2017 

3. Místo:  Sportovní areál Varenská 40a, 702 00 Moravská Ostrava  

4. Základní předpis:  Přehlídka je nesoutěžní, ale všechny skladby bude hodnotit odborná 
porota složená ze zástupců zúčastněných organizací, která na 
závěr přehlídky vybrané skladby ocení. waxaa 

5. Přihlášky:  Zájemci o účast zasílají přiložené přihlášky na adresu 
katerinamatusinska@post.cz 

   Uzávěrka přihlášek      -         17. 11. 2017 

6. Startovné:  300,- Kč za každou skladbu 
      uhradit bankovním převodem na č. účtu: 277699580257/0100,  
 Komerční banka, variabilní symbol: 1300212 
 Splatnost do 17. 11. 2017. 

 Při neuhrazení startovného do termínu nebude skladba do přehlídky 
zařazena. Při neúčasti přihlášené skupiny propadá startovné 
ve prospěch pořadatele.  

7. Parametry vystoupení: - minimální počet cvičenců ve skladbě 3 max. počet není omezen  

  - věkové složení cvičenců ve skladbě není omezeno 

 - maximální povolená délka skladby 4 min.  

- využití náčiní a nářadí není omezeno (přepravu nářadí a náčiní si    
zajištuje skupina sama) 

8. Cvičební prostor: plocha 12 m x 12 m pokrytá kobercem pro MG, výška stropu 20 m 

 
9. Předběžný časový harmonogram: 
 
 Sobota 2. 11. 2017 
     

Prezence skladeb    8:00 – 11:30 
 

  Zkoušky skladeb   8:15 – 12:15 
 
 Slavnostní zahájení 13:00 – 13:15 
 
 Vlastní přehlídka 13:15 – 16:15 
 
    Slavnostní vyhlášení 16:30 – 17:00 
 
Časový harmonogram zkoušek a vystoupení včetně rozdělení do šaten a na případné ubytování 
bude přihlášeným skupinám zaslán po uzávěrce přihlášek včetně dalších organizačních pokynů a 
to nejpozději do 22. 11. 2017. 
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10. Ubytování: V nutném případě je možné zabezpečit pro řádně přihlášené 
účastníky, kteří tento požadavek uvedli v přihlášce. Ubytování je 
zajištěno v tělocvičně na vlastní karimatce a spacáku. Cena za 
osobu / noc cca 50 Kč.  

11. Stravování:  Na vlastní náklady. Přímo v objektu haly je restaurace a nápojové 
automaty.  

12. Cestovné: Na vlastní náklady.  

     

13. Podmínka účasti: - včas zaslaná přihláška oddílem pořadateli  

 - prezence v daném čase  

 - kopie dokladu o zaplacení startovného, kterou předloží vedoucí 

    skupiny při prezenci společně se seznamem účastníků  

  - každý účastník musí být pojištěn v rámci pojištění své organizace  

  
14. Hudební doprovod: Hudební doprovod ke skladbě zašlete elektronicky spolu s 

přihláškou.  
 

15. Doping: Podle reglementu FIG pro kontrolu dopingu. 

 
 
16. Další:   Změny v rozpise vyhrazeny.  
 
 
 
 
 
 
  
 
Případné dotazy zasílejte na katerinamatusinska@post.cz nebo tel: 605 13 13 57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Josef Bučko v.r.             Kateřina Matušínská v.r.  Petr Svoboda v.r. 
 předseda komise VG ČGF        garant akce     zástupce ČOS 
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