TJ SLOVAN KARLOVY VARY - oddíl SG
pořádá 21. ročník

A/ Všeobecná ustanovení
Datum konání:

sobota a neděle 25. – 26.února 2012

Místo konání:

tělocvičny Střední pedagogické školy, Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 40

Organ. výbor:

ředitel závodu
jednatel
hl. rozhodčí žen
hl. rozhodčí mužů
zdravotník
počtář
ved. nástupu
hlasatel

Přihlášky:

zasílejte do 1. února 2012 na přiloženém formuláři na adresu: Jiřina Sieglová, Konečná 8, 360 05
Karlovy Vary, tel. 355 321 256, fax 353 224 368, mobil 725 004 003, e-mail
JirinaSieglova@seznam.cz

Startovné:

Kč 50,- za každého závodníka bude hrazeno při prezentaci

Rozhodčí:

oddíly přivezou na vlastní náklady při počtu do 10 závodníků 1 rozhodčího, nad 10 závodníků 2
rozhodčí, penále za nedodržení počtu - Kč 100 za každého rozhodčího

Ubytování:

bude zajištěno všem účastníkům z pátku na sobotu, kteří si o něj požádají nejpozději do 1. února 2012.
Spací pytle a karimatky s sebou. Cena Kč 20/osoba/noc. Podrobnější informace obdržíte po uzávěrce
přihlášek do 13.února 2012. Nebo si můžete sami objednat ubytování v hotelových pokojích v domově
mládeže u pedagogické školy - http://www.dmkv.cz/hotel.php

ing. Krajsa Petr
Sieglová Jiřina
Sieglová Jiřina
Mraček Viktor
zajistí pořadatel
ing. Jiří Andrejs
Macek Jiří
Dvořák Jan

Časový program:
Pátek

24.2.2012

ubytování závodníků, trenérů, rozhodčích.

Sobota 25.2.2012

8,00 - 8,30 hod. prezentace závodníků
8,30 - 9,00 hod. organ. rozcvičení I. sledu
8,45 hod.
porada trenérů a rozhodčích ženských sl.
9,00 hod.
zahájení závodů ženských složek - náboru
Kolem 11 hodiny slavnostní nástup všech závodníků a vyhlášení výsledků náboru, ml. žákyň

Neděle 26.2.2012

8,00 - 8,30 hod.
8,00 - 9,00 hod.
8,45 hod.
9,00 hod.

prezentace závodníků
rozcvičení
porada trenérů a rozhodčích mužských sl.
zahájení závodů mužských složek

Aktuální informace k závodu najdete také na našich webových stránkách: http://sgslovankv.webnode.cz/

Technická ustanovení ženských složek
Předpis:

závodí se podle tohoto rozpisu a platných pravidel FIG

PŘESKOK - provedení 10 bodů + hodnota skoku

Tabulka obtížnosti přeskoku

Nábor

žákyně 8-10

žákyně 11-12

Juniorky, ženy

výskok do dřepu

1

0,5

0,5

0,5

Roznožka

1

1,5

1

1

Skrčka

1

1,5

1

1

Přemet

1

2,4

2,4

2,4

Přemet s obr. 180 ve 2. fázi

2,8

2,8

2,8

Přemet s obr. 360 ve 2. fázi

3,2

3,2

3,2

Jamašita

2,6

2,6

2,6

Jamašita s obr. o 180 ve 2. fázi

3

3

3

Přemet s obr.180 v 1.fázi a 180 ve 2.fázi

3

3

3

 Nábor – 8 let a mladší /2004 a mladší/

z 11 bodů (10b. provedení; 2 požadavky á 0,5b.)
neplynulý rozběh /-0,5 b./,zastavení na bedně /-0,8 b./

Přeskok stůl / bedna 100 cm, 1 můstek
Nábor

1.

2.

Kladina (>1 m)

≥2 řady

nízká poloha

Prostná

≥1 řada

prvek pohyblivosti

 Mladší žákyně – 8 – 10 let /2004-2002/

z 11,5 bodů (10b. provedení; 3 požadavky á 0,5b.)

Přeskok stůl / kůň 110 cm
Mladší žákyně

1.

2.

3.

Kladina (> 1,1 m)

≥2 řady

prvek s výdrží

kotoul/ přemet stranou

Prostná

≥2 řady

přemet vpřed/vzad

2 různé skoky

 Starší žákyně 11 – 12 let /2001-2000/

ze 12 bodů (10b. provedení; 4 požadavky á 0,5b.) + obtížnosti A, B, C .. (+ 0,1, 0,2, 0,3b. atd.)
Opakující-se prvek se do obtížnosti počítá jen 1x
Provedení – 10 b. = 5 prvků + závěr, 9 b. = 4 prvky + závěr, 8 b. = 3 prvky + závěr,
7 b. = 2 prvky + závěr
Přeskok stůl 120 cm
Starší žákyně

1.

2.

3.

4.

Bradla

prvek

prvek

prvek

Prvek na v.ž.

Kladina

3 řady

2 různé skoky

akrobatický prvek

seskok saltem

Prostná

3 řady

2 různé skoky

akrobatická řada (2)

salto

 Juniorky 13 – 15 let /1999-1997 a Ženy 16 a více /1996 a starší/

hodnocení jako stařší žákyně
Přeskok stůl 120 cm
Juniorky, ženy

1.

2.

3.

4.

Bradla

prvek

prvek

prvek

prvek na v.ž.

Kladina

4 řady

gymnastická řada (2)

akrobatický prvek

seskok saltem

Prostná

hudba

gymnastická řada (3)

akrobatická řada (3)

salto

C/ Technická ustanovení mužských složek
Předpis:

závodí se podle tohoto rozpisu a pravidel FIG

Nábor – 8 let a ml.
Přeskok
Kruhy
Hrazda
Prostná

stůl nebo koza na dél 100 cm, skrčka,roznožka 2 body, převratový skok 4 body
4 cviky, přednos 1 bod, závěr roznožka, překot 1 bod
4 cviky, nízká, jakýkoliv toč 1 bod, závěr podmet apod. 2 body
1 řada ( řada min. 3 cviky), prvek rovnováhy 0.5 b prvek uvolnění 0.5.b
přemet stranou 1 bod, přemet vpřed /vzad 2 body, salta 3 body

Mladší žáci – 8 – 11 let
Přeskok
Bradla
Kruhy
Hrazda
Akrobacie

Hodnocení provedení 10 bodů

Hodnocení provedení 10 b.

stůl nebo koza na dél 110 cm, přímé skoky 1 b., převratové skoky 2 b.
výška 120 cm, 5 cviků 2 b.
výška 210 cm, 5 cviků 2 b.
výška 120 cm, 5 cviků 2 b.
2 řady, 5 cviků 2 b.
Provedení prvku s hodnotou bonifikace dle pravidel A 0,1 atd.

Starší žáci – 11 – 15 let
Přeskok
Bradla
Kruhy
Hrazda
Akrobacie

Hodnocení provedení 10 b.

stůl Junior nebo bedna na dél, 120 cm, zášvihový skok 1b., převratový skok 2 b.
5 cviků 2 b., závěr sestavy prvkem B 0,5 b.
5 cviků 2 b., závěr sestavy prvkem B 0,5 b.
5 cviků 2 b., závěr sestavy prvkem B 0,5 b.
3 řady, 5 cviků 2 b, závěr sestavy prvkem B 0,5 b.
Provedení prvku s hodnotou bonifikace dle pravidel A 0,1 atd.
Výška nářadí kromě přeskoku dle FIG

Junioři – 15 – 18 let, Muži – 19 let a starší
Volný šestiboj.
Do výsledku jednotlivce v kategorii mužů se započítávají 5 nejlepších známek.
PŘ - stůl Junior nebo kůň na dél 135 cm – hodnocení dle pravidel
Hodnocení kromě přeskoku: 1. obtížnost /5/ prvků …….…2,5 b.
2. spec. požadavky ……..…. .1,0 b.
3. závěr A………………...….0,3 b.
závěr B …………………. … 0,5 b.
Celkem maximálně
14,0 b

Za prvky se uznávají i prvky bez uvedené hodnoty.
Při provedení prvku vyšší hodnoty B a výše se započítává hodnota dle platných pravidel

Odesílatel:
Adresa:
Tel. práce, mobil:
Fax, e-mail:
Adresát:

Jiřina Sieglová, Konečná 8, 360 05 Karlovy Vary
fax 353 224 368, e-mail JirinaSieglova@seznam.cz

Přihláška na 21. ročník

„Karlovarské číše“
25.-26.2.2012
Příjmení a jméno

R.nar.

Kat.

Funkce Ubytování Počet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Z – závodník, závodnice, T – trenér, R – rozhodčí (uveďte oblíbené nářadí), O - ostatní

