TJ LOKOMOTIVA PARDUBICE – ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
pořádá dne: 23.3.2013

38. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA HAMPLA
ZÁVODY PROBÍHAJÍ ZA FINANČNÍ PODPORY MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC

TJ LOKOMOTIVA PARDUBICE - oddíl sportovní gymnastiky
pořádá

38. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA HAMPLA
v sobotu 23.3.2013
tělocvična

TJ Lokomotiva Pardubice Terezy Novákové 503

časový program
8.00 – 9.30 rozcvičení
8.00 - 8.45 prezentace
9.00
porada
9.30 slavnostní nástup
rozcvičení IV. a V.kategorie po ukončení závodu předchozích kategorií
závod proběhne v pořadí kategorií, jak jsou uvedené v rozpisu, prezentace u kat. IV a V do 10.30 hod.
Přihlášky do 18.3.2013 na adresu:

Helena Kupková, Smilova 381, 530 02 Pardubice nebo:
e-mail: helkup@post.cz
nominace jedné rozhodčí - jméno uvést v přihlášce jinak pokuta 100,-kč
Startovné
poplatek 70,- Kč
Závod je soutěží jednotlivých kategorií ve vypsaném dvojboji a zároveň soutěží družstev.
Družstvo tvoří tři nejlepší jednotlivkyně z kategorií: I.neboII.,III.nebo IV a V.
Omezení
Nejvýše 6 závodnic z oddílu v kategorii V.

ROZPIS dvojboj – KLADINA- BRADLA
Závodí se dle platných pravidel FIG a platného ZP ČGF pro tento rok a technického ustanovení pro tento
závod.

I. kategorie 1998 a starší
II. Kategorie 19 99 - 2000
Obtížnost a hodnocení - dle ZP juniorky B pro obě kategorie

III.Kategorie 2001 – 2002
IV. kategorie 2003
Obtížnost a hodnocení -dle ZP žákyně B pro obě kategorie

V.kategorie 2004 – 2006
Obtížnost a hodnocení -volné sestavy bez povinných a specifických požadavků

platí dodatková tabulka prvků a hodnota prvků sestavy je dle tohoto ustanovení

za každé různé A z dodatkové tabulky 0,1 b ; A z pravidel 0,3 b. B 0,5 b. C 0,8.
Kladina- známka E – 7 a více prvků z 10 b.,5-6 prvků z 8 bodů, 4 a méně prvků ze 4 bodů
výška kladiny 120cm
Bradla - známka E- z 10 b
známka D – hodnota prvků sestavy,
bonifikace 2 body za přechod na v.ž.prvkem z dodatkové tabulky
bonifikace 3 body za přechod na vyšší žerď prvkem z pravidel
poznámka:pokud bude přihlášeno v ročníku 2006 alespoŇ 6 závodnic budou vyhlášeny jako
samostatná kategorie

