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A/  Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel: TJ Chropyně z pověření České gymnastické federace 

2. Datum: 28. - 29. 10. 2021 

3. Místo: Sportovní hala UP Olomouc, https://sportovnihala.upol.cz/  

U Sportovní haly 2, 772 00 Olomouc 

Přístup veřejnou dopravou: číslo 17, 22 (zastávka Finanční úřad), tramvají číslo 4, 5, 6 
(zastávka náměstí Hrdinů) a 300 metrů pěšky přes areál Androva stadionu (Sigma 
Olomouc) 

Přístup autem/autobusem: parkování pro osobní auta před sportovní halou, ulice U 
Sportovní haly 2 (120 parkovacích míst); parkování pro autobusy na protilehlém 
placeném parkovišti 

4. Činovníci závodu:  

ředitel závodu      Olga Maradová 
 zástupce ČGF   Ing. Petr Gryga 
 jednatel      JUDr. Natalie Navrátilová 
 hospodář   Vendula Župková 
 závodní kancelář  Martina Fialová 
 vedoucí technické čety Martin Fiala 
 výsledkový servis  Ing. Michal Šotola 

zdravotní dozor  Marie Hošková  
hlavní rozhodčí  JUDr. Natalie Navrátilová 
  

5. Přihlášky: Uzávěrka přihlášek  12. 10. 2021  

 Přihlášky se zasílají pro všechny kategorie:  

 prostřednictvím formuláře: 

https://forms.gle/62FgH5nW76pcg4uY9  
  jména rozhodčích e-mailem na Natalii Navrátilovou,  

natkan@seznam.cz,  

 UPOZORNĚNÍ: Přihlašovací formuláře vyplňte za každý tým jednotlivě. 
V případě problému kontaktujte: sotola@gymfed.cz , tel.: 724 209 628 

6. Losování: Bude provedeno dne 18. 10. 2021. 

7. Ubytování: Zajišťují si účastníci sami na vlastní náklady. Nominovaným rozhodčím 
ČGF bude zajištěno. 

8. Stravování: Možno objednat stravování na hale prostřednictvím formuláře  

https://forms.gle/brfthKhMUDddapFc6 

 Objednávku stravování prosím vyplňte za celý oddíl/TJ. Jedná se o oběd 
(čtvrtek, pátek) á 120 Kč, večeři (čtvrtek) á 100 Kč. V hale je k dispozici 
bufet. Občerstvení pro rozhodčí bude zajištěno. 

9. Cestovné: Na vlastní náklady. Nominovaným rozhodčím ČGF bude uhrazeno 
cestovné dle Směrnice ČGF o poskytování cestovních náhrad  
ze dne 28. 1. 2021. 

10. Prezence: ve čtvrtek 28. 10. 2021  

07.30 – 08.30 hod.  Junior II  
13.00 – 14.00 hod.  Senior B, Junior A, Senior A 

 v pátek  29. 10. 2021 

07.30 – 08.30 hod.  Junior I 
13.00 – 14.00 hod. MicroTeam 

https://sportovnihala.upol.cz/
https://forms.gle/62FgH5nW76pcg4uY9
mailto:natkan@seznam.cz
mailto:sotola@gymfed.cz
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11. Důležité termíny: Zaslání přihlášky    12. 10. 2021 

 Platba startovného na účet ČGF  12. 10. 2021 

 Zaslání hudby a formulářů obtížnosti 21. 10. 2021 

 Losování startovního pořadí   18. 10. 2021 

 
B/  Technická ustanovení 

12. Předpis: Závodí se podle: 
- Pravidel UEG 2017-2021 Senior A a Junior A (publikováno 2017, 

revize B, červen 2019), Českého překladu mezinárodních pravidel 
UEG s adaptací na soutěž Junior I, II a Senior B v České republice, 
(revize 1, březen 2019, platnost od 1.9.2020) 

- Technických předpisů pro nářadí soutěží TeamGym v platném znění 
- Soutěžního řádu ČGF 
- Ustanovení tohoto rozpisu 

 
Upřesnění pro závod MicroTeam  
Závodí se podle: Pravidel UEG 2017-2021 Senior A a Junior A 
(publikováno 2017, revize B, červen 2019) 
V sérii na Akrobacii a Trampolíně vždy cvičí 3 gymnasté (tj. 3 řady na 
Akrobacii nebo 3 skoky na Trampolíně v jedné sérii, celkem 
předvádějí gymnasté 3 série).  

 
Dokumenty jsou dostupné na webu ČGF www.gymfed.cz.  
Odkaz na aktuální verzi pravidel: zde  

13. Disciplíny: TeamGym 
Pohybová skladba  
Akrobacie (tumble) 
Trampolína 
 
MicroTeam  
Akrobacie (tumble) 
Trampolína 

14. Nářadí:  Na závodišti bude k dispozici následující nářadí: 

 Koberec pro pohybovou skladbu 16 x 14 m (pro kategorie Junior I a II, 
Senior B bude vyznačena plocha 14 x 14 m). 

 Tumble track 15m, včetně rozběhu 16 m, doskoku a přídatné žíněnky 

 Trampolíny Dorado 40 („červená“), MD Super G 36, Eurotramp 32 
„motýlek", včetně rozběhu 25 m, doskoku a přídatné žíněnky. 

Týmy mohou použít vlastní trampolíny splňující Technické předpisy pro 
nářadí soutěží TeamGym  v platném znění a Standardy UEG pro nářadí 
TeamGym v platném znění (Junior A a Senior A). Kontrola vlastních 
trampolín týmů bude provedena při prezenci. Trampolíny 
s neautorizovanými úpravami nebudou pro závod povoleny. 

Přeskokový stůl 130 – 165 cm (pro kategorie Junior A a Senior A, lze 
rovněž využít pro kategorie Junior I, II a Senior B), přeskokový stůl 100 – 
130 cm, bedna na šíř 80 – 110 cm. 

Výšku stolu / bedny a sklon trampolíny nahlásí trenéři při prezenci. 

15. Rozcvičení: Volné rozcvičení nebude k dispozici. 

 

https://www.gymfed.cz/16-stanovy-a-rady.html
https://www.gymfed.cz/1014-pravidla-teamgym-2017-revize-b.html
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16. Startují: Mistrovství ČR TeamGym Senior A, Junior A, Junior I a II, Senior B a 

vloženého závodu MicroTeam se mohou zúčastnit týmy ze všech 
organizací. Jeden závodník smí závodit pouze v jednom týmu a v jedné 
kategorii.  

 Věkové kategorie 

Junior I - narozeni v roce 2010 - 2014 
Junior II - narozeni v roce 2005 - 2010 
Senior B - narozeni v roce 2005 a starší 
Junior A - narozeni v roce 2005 - 2010 
Senior A - narozeni v roce 2005 a starší 
MicroTeam Junior A - narozeni v roce 2005 - 2010 
MicroTeam Senior A - narozeni v roce 2005 a starší 

O zařazení týmu do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího 
gymnasty, přičemž maximálně 50 % týmu dané kategorie může být 
doplněno gymnasty z nižší věkové kategorie, a to následovně: 

- tým kategorie Junior II lze doplnit gymnasty ve věku 7-10 let 
- tým kategorie Senior B lze doplnit gymnasty ve věku 11-15 let 
- tým kategorie Junior A lze doplnit gymnasty ve věku 7-10 let 
- tým kategorie Senior A lze doplnit gymnasty ve věku 11-15 let 

Kategorie dle pohlaví: muži, ženy, smíšené týmy 

Smíšené týmy v kategoriích Junior A a Senior A musí být tvořeny 50 % 
gymnastů odlišného pohlaví. Tento požadavek musí být splněn ve všech 
disciplínách a rovněž tak ve všech předváděných sériích na Akrobacii              
a Trampolíně. 

Pro kategorie Junior I, Junior II a Senior B u smíšených týmů platí, že na 
Pohybové skladbě musí závodit minimálně 3 gymnasté odlišného pohlaví, 
pro Akrobacii a Trampolínu pak platí shodné pravidlo jako pro Junior A a 
Senior A. 

Pro kategorie Junior I, Junior II, Junior A, Senior B platí, že v týmu mohou 
být jeden (1) nebo dva (2) gymnasté odlišného pohlaví. Tým pak soutěží 
v kategorii určené pohlavím většiny gymnastů. 

V kategorii MicroTeam Junior A, Senior A (3 - 5 členů) se závodí bez 
rozdílu pohlaví. 

 Hostování je povoleno. Počet hostujících závodníků musí být nižší, než 
je polovina členů týmu. Souhlas s hostováním potvrzený mateřským 
kolektivním členem (oddílem, klubem) bude předložen při prezenci. 
Podmínka o počtu hostujících závodníků neplatí pro závod MicroTeam, 
kde může být tým sestaven z libovolného počtu oddílů, klubů. 

 Počet členů týmu: 

 JI, JII, Senior B  6 - 12 včetně náhradníků 
 Junior A, Senior A  6 - 10 plus 2 náhradníci 
 MicroTeam Junior A, Senior A  3 - 5 včetně náhradníků 

 
Výkonnostní omezení 

Pokud tým spadající do kategorie Junior II uvede na formulářích před 
závodem hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a 
trampolínu, které v součtu dosáhnou 12.00 a více bodů, musí se přihlásit 
do kategorie Junior A. 
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Pokud tým spadající do kategorie Senior B uvede na formulářích před 
závodem hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a 
trampolínu, které v součtu dosáhnou 14.00 a více bodů, musí se přihlásit 
do kategorie Senior A. 

Pokud tým v kategorii Junior II dosáhne při závodě hodnoty obtížnosti pro 
pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 
12.00 a více bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek anulován. 

Pokud tým v kategorii Senior B dosáhne při závodě hodnoty obtížnosti pro 
pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 
14.00 a více bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek anulován. 

Dvojná, trojná salta – omezení na Akrobacii a Trampolíně 
 Kategorie Junior I:  
- dvojná/trojná salta nejsou povolena 
 Kategorie Junior II, Senior B: 
- Akrobacie: dvojná/trojná salta nejsou povolena  
- Trampolína: trojná salta nejsou povolena; dvojná salta jsou povolena 
s písemným souhlasem vysílající organizace nebo klubu  

 

17. Podmínka účasti: Včas zaslaná přihláška oddílem, prezence v závodní kanceláři. 

 U prezence bude předloženo: 

- Kopie dokladu o zaplacení startovného  

- Seznam závodníků (jméno, příjmení, datum narození) s razítkem 
mateřského klubu 

- Průkazy trenérů (cvičitelů, instruktorů) 

- V případě předvádění dvojných salt (včetně Tsukahar a přemetů-salt 
na trampolíně) povolení s razítkem mateřského klubu (platí pouze pro 
kategorie Junior II a Senior B), formulář k dispozici s rozpisem na 
webu ČGF 

- Registrace závodníků v ČGF (povinné pro kategorie Senior A, 
Junior A včetně závodníků MicroTeam) 

- Platná lékařská prohlídka ne starší než 1 rok: 

Kategorie Junior I, Junior II, - prohlídka praktickým lékařem pro 
děti a dorost nebo prohlídka praktickým lékařem. 

Kategorie Senior B, Junior A, Senior A včetně závodníků 
MicroTeam - prohlídka tělovýchovným lékařem. 

Výše uvedené povinnosti účastníků MČR vyplývají ze směrnice 
ČGF, která vychází z vyhlášky MZ č. 391/2013 Sb. o zdravotní 
způsobilosti k tělesné výchově a sportu.  

- Potvrzení bezinfekčnosti (může být upraveno dle aktuálních 
doporučení) 

Závodníci, trenéři a rozhodčí doloží (upřednostňujeme v tištěné 
podobě): 

- absolvování RT-PCR testu ne starší 7 dnů s negativním 
výsledkem nebo 

- absolvování POC antigenního testu ne starší 72 hodin 
s negativním výsledkem (samotest provedený dopředu nelze 
uznat, samotest provedený na místě bude uznán) nebo 

- absolvování očkování (úplného nebo 22 dní po první dávce) 
nebo 
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- prodělané, laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 od 
kterého neuplynulo více než 180 dní  

- bude povolen vstup pouze osobám bez akutních zdravotních 
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jež 
nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření. 

18. Rozhodčí:  Každý tým v soutěži MČR TeamGym a vloženého závodu MicroTeam 
musí zajistit 1 rozhodčího (na vlastní náklady: cestovné, stravné, 
ubytování) s platnou licencí rozhodčího TeamGym I. nebo II. třídy (ve 
výjimečných případech III. třídy – podléhá schválení hlavní rozhodčí). 
Rozhodčí za jednotlivé týmy budou nasazeni v panelech. V případě, že 
oddíl/klub má v daný závodní den registrovány více než tři (3) týmy, je 
povinen nominovat minimálně tři (3) rozhodčí. Každý rozhodčí je 
povinen rozhodovat celý závod. 

 V případě nedodržení tohoto požadavku zaplatí tým pořadateli 
poplatek ve výši 3.000 Kč za každého chybějícího rozhodčího. 

 V případě dostatečného počtu rozhodčích může hlavní rozhodčí 
nejpozději na poradě rozhodčích před závodem rozhodnout o nasazení 
rozhodčích v rámci jednotlivých panelů tak, aby každý registrovaný 
rozhodčí rozhodoval alespoň jednu kategorii v daném závodním dni. 

   Každý rozhodčí je povinen zúčastnit se porady rozhodčích: 

- ve čtvrtek 28. 10. 2021 08:30 - 09:00  

- v pátek 29. 10. 2021 08:30 - 09:00  

Rozhodčí, který se nezúčastní příslušné porady rozhodčích, bude 
vyřazen z panelů rozhodčích a tým zaplatí pořadateli poplatek ve 
výši 2.000 Kč za každého takového rozhodčího.  

Rozdělení rozhodčích do jednotlivých panelů bude provedeno hlavní 
rozhodčí týden před konáním Mistrovství ČR a bude zveřejněno na 
stránkách ČGF. Vrchní rozhodčí jsou nominováni hlavní rozhodčí a 
schváleni TK TeamGym. 

19. Trenéři Oddíl/klub, který nebude mít na poradě činovníků a trenérů při 
mistrovských soutěžích přítomného svého zástupce, uhradí 
vyhlašovateli mistrovské soutěže penále ve výši 3.000 Kč. 
Ve výjimečných a odůvodněných případech může se souhlasem zástupce 
vyhlašovatele zastoupit oddíl/klub pověřený zástupce jiného 
oddílu/klubu.  

20. Startovné: Účast na MČR -  4.000 Kč za každý tým 

   Účast na soutěžích  MicroTeam - 2.000 Kč za každý tým 

      Úhrada bankovním převodem na č. účtu: 1724809504/0600,  
 MONETA Bank, variabilní symbol: 11, konstantní symbol: 0558 
 
 Splatnost do 12. 10. 2021. 

Při neúčasti přihlášeného týmu propadá startovné ve prospěch 
pořadatele. Při neuhrazení startovného do termínu losování nebude tým 
do losování zařazen. 

21. Námitky:  Dle Soutěžního řádu ČGF, včetně dodatků a tohoto rozpisu. 
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22. Časový program: 

Čtvrtek 28. 10. 2021 Prezence (Junior II)  07:30 – 8:30 

 Porada činovníků a trenérů Junior II 08:00 – 8:30 

 Porada rozhodčích (Junior II, Sen B, Jun A, Sen A) 08:30 – 09:00 

 Organizované rozcvičení (Junior II) 09:00 – 11:00 

 Závod Junior II 11:30 – 14:00 

 Slavnostní vyhlášení Junior II 14:30 

 Prezence (Senior B, Junior A, Senior A)  13:00 – 14:00 

 Porada činovníků a trenérů Senior B, Junior A, Senior A 13:30 – 14:00 

 Organizované rozcvičení (Senior B, Junior A, Senior A) 15:00 – 16:40 

 Závod Junior A, Senior A, Senior B 17:00 – 18:30 

 Slavnostní vyhlášení Junior A, Senior A, Senior B 19:00 
 
Pátek 29. 10. 2021 Prezence (Junior I)  07:30 – 08:30 

 Porada činovníků a trenérů Junior I 08:00 – 8:30 

 Porada rozhodčích (Junior I, MicroTeam) 08:30 – 09:00 

 Organizované rozcvičení (Junior I) 09:00 – 11:00 

 Závod Junior I 11:30 – 14:00 

 Slavnostní vyhlášení výsledků Junior I 14:30 

 Prezence (MicroTeam)  13:00 – 14:00 

 Porada činovníků a trenérů MicroTeam 13:30 – 14:00 

 Organizované rozcvičení (MicroTeam) 15:00 – 16:00 

 Závod MicroTeam 16:30 – 17:30 

 Slavnostní vyhlášení MicroTeam 18:00 

  
Změny v programu vyhrazeny. Na základě počtu přihlášek může být organizované rozcvičení a 
závod MicroTeam přesunut na čtvrtek 28.10. po slavnostním vyhlášení Junior A, Senior A, 
Senior B. 
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23. Tituly a ceny: Mistrovství České Republiky: 

Vítězný tým v kategoriích Senior A, Junior A, Junior I, Junior II, Senior B 
získává titul Mistr ČR pro rok 2021 a obdrží pohár, diplom a zlaté medaile. 

Tým na 2. místě obdrží pohár, diplom a stříbrné medaile.  
 Tým na 3. místě obdrží pohár, diplom a bronzové medaile. 
 Týmy na dalších místech obdrží diplomy. 

 Výsledky závodů Senior A, Junior A, Junior I, Junior II, Senior B budou 
vyhlášeny v kategoriích muži, ženy a mix.  

 Poznámka: Udělení titulu Mistra ČR je podmíněno účastí minimálně tří (3) 
týmů z ČR. Při nedostatečném počtu týmů bude vyhlášen jen vítěz závodu 
MČR. 

Vítězný tým v kategoriích MicroTeam Junior A a Senior A obdrží pohár, 
diplom a zlaté medaile. 

Tým na 2. místě obdrží pohár, diplom a stříbrné medaile.  
 Tým na 3. místě obdrží pohár, diplom a bronzové medaile. 
 Týmy na dalších místech obdrží diplomy. 

Výsledky závodů MicroTeam Senior A a Junior A budou vyhlášeny bez 
rozdílů pohlaví. 

 Maximální počet členů týmu u kategorií Junior I, Junior II, Senior B včetně 
náhradníků je 12 + 2 trenéři. 

 Maximální počet členů týmu u kategorií Senior A a Junior A je 10 + 2 
náhradníci + 2 trenéři. 

 Maximální počet členů týmu MicroTeam včetně náhradníků je 5 + 2 trenéři.
 

Všichni členové týmu včetně trenérů mají nárok na medaile.  

  Všechny týmy se musí účastnit vyhlášení ve své kategorii, jinak budou 
jejich výsledky anulovány. 

 
C/ Závěrečná ustanovení 
 

24. Hudební doprovod: Hudební doprovod pro každou disciplínu musí každý tým zaslat 
v elektronické podobě (preferován formát mp3) mailem na adresu: 
hudby@gymfed.cz do 21. 10. 2021. Název souboru musí být následující: 

 ODDÍL_KATEGORIE_DISCIPLÍNA (příklad: SOKOL_PRAHA_JUNIOR 
II_AKR). Doporučuje se vzít s sebou zálohu na USB (flash disk).  

Pro disciplíny použijte zkratky PS, AKR, TRA. 

25. Formuláře: Vyplněné a naskenované formuláře pro Pohybovou skladbu, Akrobacii a 
Trampolínu zašlou týmy v elektronické podobě na adresu 
formulare@gymfed.cz do 21. 10. 2021. Název souboru musí být 
následující: ODDÍL_KATEGORIE_DISCIPLÍNA (příklad: 
SOKOL_PRAHA_JUNIOR II_AKR). A do předmětu uvést „FORMULÁŘE 
MČR TEAMGYM“ 

 Změny formulářů lze odevzdat v závodní kanceláři při prezenci, viz čl. 10, 
nejpozději pak 1 hodinu před zahájením závodu v dané kategorii. 

26. Trenéři: Trenéři poskytující záchranu na akrobacii a trampolíně musí být starší 
18 let a mít příslušnou kvalifikaci (trenér, instruktor, cvičitel). 

27. Výsledky: Pořadatel zpracuje a předá účastníkům výsledky jednotlivých kategorií 
v tištěné podobě a zveřejní v elektronické podobě na internetové stránce 
ČGF.  

mailto:hudby@gymfed.cz
mailto:formulare@gymfed.cz
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28. Doping: Podle reglementu FIG pro kontrolu dopingu. Viz též Antidopingový výbor 
ČR. 

29. Nominace rozhodčích: hlavní rozhodčí: Natalie Navrátilová 
 vrchní rozhodčí:  
– pohybová skladba E1 Marika Mlinariková 
– pohybová skladba D1 Anna Majerová  
– akrobacie (tumble) E1 Zuzana Čeledová 
– trampolína   E1 Libor Pečenka 

Rozpis je současně pozvánkou pro nominované rozhodčí. V případě, že 
se nominovaný rozhodčí nemůže závodu zúčastnit, je povinen omluvit se 
mailem nebo telefonicky na sekretariát ČGF a hl. rozhodčí Natalii 
Navrátilové na telefon 776 357 077 nebo email natkan@seznam.cz. 

30. Další: Změny v rozpise vyhrazeny.  

Pokud se nepřihlásí dostatečný počet týmů, vyhrazuje si pořadatel 
uskutečnit závod v jednom dni. 

Závod proběhne v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními a 
pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit či omezit. Omezení se může 
týkat zejména doprovodu závodníků, kromě trenérů.  

V případě zrušení závodu budou uhrazené startovné a poplatky za 
chybějící rozhodčí přihlášeným družstvům vráceny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Ing. Martin Vlk            Ing. Petr Gryga 

     předseda ČGF                       předseda TK TeamGym ČGF 
 
 
 
 
 
 
   V Praze dne 28. 9. 2021 
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