Gymnastický klub Vítkovice

pořádá
dne 9. 12. 2012

Baby Gym Cup 2012
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Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Činovníci závodu:

Přihlášky:

Startovné:
Podmínka účasti:

Startují:

Ceny:

Časový plán:

GK Vítkovice
9. 12.. 2012
tělocvična GK Vítkovice
Ostrava – Výškovice, 29.dubna 33
ředitel závodu
hlavní rozhodčí
jednatel, hospodář
vedoucí počtářské komise
hlasatel
zdravotní dozor

Uhrová Zdeňka
Nováková Hana
Válová Hana
Kolářová Irena
Hynek Gabriela
Starečková Iva

uzávěrka přihlášek - středa 6. 12. 2012
adresa pro zaslání přihlášky:
GK Vítkovice, 29.dubna 33, Ostrava – Výškovice, 700 30
telefon: 596 614 786
e-mail: gkvitkovice@seznam.cz
70,- Kč
včas zaslaná přihláška
Vysílající oddíl zajistí 1 vyškolenou rozhodčí na vlastní náklady na 5 závodnic jednoho oddílu.
Oddíly bez kvalifikované rozhodčí uhradí pořadateli
penále 100,- Kč.
kategorie A - gymnastická mimina
roč. nar. 2007 – 2008
kategorie B – přípravka
roč. nar. 2005 – 2006
kategorie C – začínající
roč. nar. 2003 - 2004
kategorie D – mladší žákyně
roč. nar. 2001 – 2002
kategorie E – starší žákyně
roč. nar. 1998 – 2000
závodnice na prvních třech místech obdrží pohár, medaili, diplom a věcnou cenu,
závodnice na 4. až 6.místě získává věcnou cenu. V případě rovnosti bodů má vyšší
umístění mladší závodnice.

7,30
8,00
8,30
7,30 – 9,00
9,00 – 11,00
11,45
9,30 – 10,00
11,00 – 12,30
12,30 – 14,30
15,00
13,00 – 13,30
14,30 – 15,30
15,30 – 17,00
17,15

otevření haly
prezence kategorií A + B
porada rozhodčích
trénink kategorií A + B
závod kategorie A + B
vyhlášení výsledků kategorií A + B
prezence kategorií C + D
trénink kategorií C + D
závod kategorií C + D
vyhlášení výsledků kategorií C + D
prezence kategorie E
trénink kategorie E
závod kategorie E
vyhlášení výsledků kategorie E

Změna časového programu možná !!!
Hodnocení:

hodnotí se podle pravidel FIG 2009, mimo pravidla FIG platí doplňková tabulka ZP 2011,
povinné požadavky určuje tento rozpis
Délka sestavy na kladině a prostných u kategorií A – C nesmí přesáhnout 1 minutu.
Hodnota obtížnosti prvků je A=0,1 b., A-FIG =0,2 b., B=0,4 b., C a obtížnější=0,6 b

Kategorie A – gymnastická mimina
Lavička:

povinné požadavky á 0,5 bodu:
–
2 řady
–
kotoul
–
gymnastický skok

Prostná:

gymnastický pás 12 m, cvičení bez hudebního doprovodu
povinné požadavky á 0,5 bodu:
–
1 řada
–
akrobatický prvek
–
gymnastický skok

Hodnocení:
5 prv.a více
4 prv.
3 prv.
2 prv.
1 prv.

známka B
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
1 b.

2

Kategorie B – přípravka
Kladina:

Prostná:

Hodnocení:
6 prv.a více
5 prv.
4 prv.
3 prv.
2 prv.

výška 60 cm
povinné požadavky:
gymnastický skok
akrobatický prvek
závěr sestavy:
závěr bez obtížnosti
závěr obtížnosti A
závěr obtížnosti A dle FIG
gymnastický pás 12 m
povinné požadavky:
gymnastická série 2 prvků
akrobatický prvek
obrat 180°

obdrží 0,00 b.
obdrží 0,30 b.
obdrží 0,50 b.

známka B
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
1 b.

Kategorie C – začínající
Kladina:

výška 125 cm
povinné požadavky:
jeden skok odrazem jednonož, snožmo nebo poskok s roznožením 180°
gymnastická série
obrat jednonož 180°
závěr sestavy:
závěr bez obtížnosti
obdrží 0,00 b.
závěr obtížnosti A
obdrží 0,30 b.
závěr saltem
obdrží 0,50 b.

Prostná:

gymnastický pás 17 m
povinné požadavky:
- gymnastický skok odrazem jednonož, snožmo nebo poskok s roznožením 180°
- gymnastická série
- akrobatická řada 2 prvková
- obrat 360°

Kladina:

výška 125 cm
povinné požadavky:
jeden skok odrazem jednonož, snožmo nebo poskok s roznožením 180°
gymnastická série
obrat jednonož min. 180°
akrobatický prvek vpřed/stranou/vzad
závěr sestavy:
závěr bez obtížnosti
obdrží 0,00 b.
závěr obtížnosti A
obdrží 0,30 b.
závěr saltem
obdrží 0,50 b.

Prostná:

gymnastický pás 17 m nebo prostná 12x12m, hudební doprovod možný
povinné požadavky:
- gymnastická pasáž podle FIG
- akrobatická řada 3 prvková
- salto vpřed/stranou/vzad
- obrat 360°
- závěr sestavy:
závěrečná akrobatická řada
bez akrobatického prvku s letovou fází
závěrečná akrobatická řada
s prvkem s letovou fází
závěrečná akrobatická řada
se saltem

Kategorie D – mladší žákyně

obdrží 0,00 b.
obdrží 0,30 b.
obdrží 0,50 b.
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Kategorie E – starší žákyně
Kladina:

Prostná:

výška 125 cm
povinné požadavky:
gymnastická série podle FIG
obrat jednonož 360°
akrobatický prvek vpřed/stranou/vzad
závěr sestavy:
závěr obtížnosti A
závěr saltem
závěr B

obdrží 0,00 b.
obdrží 0,30 b.
obdrží 0,50 b.

prostná 12x12m, hudební doprovod
povinné požadavky:
- gymnastická pasáž podle FIG
- akrobatická řada 3 prvková se saltem
- salto vpřed/stranou/vzad
- obrat 360°
- závěr sestavy:
závěrečná akrobatická řada
bez salta
závěrečná akrobatická řada
se saltem
závěrečná akrobatická řada
se saltem B nebo dvousaltová řada

obdrží 0,00 b.
obdrží 0,30 b.
obdrží 0,50 b.

Hodnocení pro kategorie C,D a E:
známka B

7 prv.a více
6 prv.
5 prv.
4 prv.
3 prv.

10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
1 b.
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