TJ Chropyně, oddíl sportovní gymnastiky ČASPV
pořádá

VIII. ROČNÍK
MEMORIÁL PETRA POLY
Rozpis závodu jednotlivkyň
ve sportovní gymnastice ženských složek

Datum:

18. prosince 2010

Místo:

tělocvična TJ Chropyně, Hanácké náměstí 552

Činovníci:
Činovníci:

ředitel závodu

Dobromila Zavřelová

jednatel

Petra Polášková

hospodář

Marcela Kovaříková

hl.rozhodčí

Natálie Navrátilová

zdravotník

Veronika Langrová

Časový program:

Přihlášky:

8,00 - 9,00 hod.

rozcvičení, prezentace

9,00 hod.

porada trenérů a rozhodčích

9,30 hod.

zahájení závodu

uzávěrka: 13.12.2010
Na adresu: Petra Polášková, J. Fučíka 672, 76811 Chropyně
telefon: 605 300 046
e-mail: p.polaskova@seznam.cz

Startovné:

Kč 60,-

Rozhodčí:

podmínkou účasti je nejméně jedna rozhodčí z každého oddílu, na každých pět
závodnic jedna rozhodčí, při nesplnění 100,-Kč za závodnici navíc

Účast:

včasná přihláška obsahující jména závodnic, jejich ročník narození, jména + třídu
rozhodčích, jakýkoli průkaz tělovýchovné organizace, průkaz pojištěnce ZP, za zdravotní
stav závodnic zodpovídá vysílající oddíl, závod je určen pro gymnastky nestartující na MČR

Občerstvení : v místě závodu je zajištěno občerstvení v podobě bufetu
Cestovné výlohy: každý oddíl startuje na vlastní náklady

Technické podmínky:

prostná – pás (palubovka) 17m, bradla – oválné žerdě, seskok z bradel 3,5 m, přeskokové nářadí –
kůň nebo přeskokový stůl (jen 120cm)
Technická ustanovení a hodnocení:
hodnocení:

Gymnastický čtyřboj: přeskok, bradla, kladina, prostná

Hodnocení dle tohoto rozpisu a aktuálních pravidel sportovní gymnastiky.
Nebude se uplatňovat srážka za skladbu sestavy a u kategorií I – IV za sestavu bez hudby.
Ceny: Závodnice na 1.- 3. místě obdrží diplom a medaili, všechny soutěžící dostanou drobnou cenu.

Kategorie:
I. Mimina:

roč. 2004 a mladší
mladší

II. Začínající:

roč. 2003

III. Předzávodnice: roč. 2002
IV. Mladší žákyně: roč. 2001–
2001– 2000
V. Starší žákyně:

roč. 19991999- 1997

VI. Juniorky a ženy: roč. 1996
1996 a starší
Obtížnost a povinné požadavky v jednotlivých kategoriích jsou pro tento závod upraveny
následujícími
následujícími tabulkami:
tabulkami:

Přeskoky nad rámec
pravidel

Přeskok – všechny kategorie (lepší ze 2 skoků) - hodnoty dle pravidel FIG a následující tabulky:
náskokem na můstek výskok a doskok na žíněnku
(bez přeskokového nářadí)

0,10

náskok do dřepu a výskok

0,50

roznožka

0,80

roznožka se zášvihem

1,30

skrčka

1,00

skrčka se zášvihem

1,50

Výška koně: I,II,III. kategorie – 100 , IV. kategorie 110 , ostatní 120

Bradla, kladina, prostná:
Známka E (neplatí pro bradla kategorie I, II a III – tam z 10 b Známka D - hodnota prvků:

minimálně 4 různé prvky i silové. Za každý chybějící prvek srážka 1b :
předvedené 3 prvky z 9b, 2 prvky z 8b, 1 prvek ze 7b,)

z doplňkové tabulky

0,1

Za předvedení 6 a více prvků

z 10,00 bodů

A z pravidel

0,2

5

prvků

z 8,00

B

0,4

4

prvků

z 6,00

C, D

0,6

3

prvků

z 4,00

E a vyšší ☺

1,0

1- 2

prvky

z 2,00

SKLADEBNÍ POŽADAVKY

I.+II.+III. kategorie
ročníky 2004 a mladší, 2003 a 2002

Bradla (z 10 b - minimálně
4 různé prvky i silové. Za každý
chybějící prvek srážka 1b.)

Kladina - výška 100 cm

Prostná

náskok prvkem (i z DT)

0,50

gymnast. skok (kat.I) /
gymnast. řada (kat.II a III)

0,50

gymnast. skok (kat.I) /
0,50
gymnast. řada/pasáž (kat.II a III)

toč (i z DT)

0,50

obrat jednonož min. 180°

0,50

obrat jednonož min. 180°

0,50

změna žerdi

0,50

kotoul

0,50

akro prvek vpřed/stranou

0,50

0,50

akro prvek vzad (kat.I i z DT)

0,50

bez závěru

0,00

rovnovážný prvek jednonož
(i arabeska) - výdrž 2 sec.
bez závěru

0,00

0,00

závěr - sešin, prvek z DT

0,30

závěr sestavy - rondat, štika

0,30

závěr sestavy - prvek z FIG

0,50

závěr sestavy - prvek z FIG

0,50

bez závěru
závěrečný akrobatický prvek
z DT
závěrečný akrobatický prvek
z FIG

0,30
0,50

IV.+V.+VI. kategorie
ročníky 2001-2000, 1999-1997, 1996 a starší

Kladina - výška 120 cm

Bradla

Prostná

0,50

pasáž nejméně 2 různých
gymnastických prvků, z nichž
0,50
jeden musí být skok s rozsahem
180° v bo čném roznožení

vzepření vzklopmo

0,50

gymnastický skok s rozsahem
180° v bo čném roznožení

toč ( i z DT)

0,50

obrat jednonož min. 360°

0,50

obrat jednonož min. 360°

změna žerdi

0,50

akrobatický prvek ( i z DT)
s výjimkou kotoulů s přehmaty
pod kladinu

0,50

akrobatický prvek vzad s letovou 0,50
fází

0,50

jiný akrobatický prvek ( i z DT)
s výjimkou kotoulů s přehmaty
pod kladinu

0,50

salto vpřed/stranou

0,50

0,00

bez závěru

0,00

bez závěru

0,00

závěr sestavy - prvek A z FIG

0,30

závěr sestavy - salto

0,30

akrobatická řada se saltem

0,30

závěr sestavy - min. B

0,50

závěr sestavy - min.B

0,50

akrobatická řada nebo akrobat.
prvek obtížnosti min. B

0,50

další prvek z pravidel FIG –
nesmí splňovat zároveň
některý z předcházejících
požadavků
bez závěru

0,50

