TJ Sokol Hradec Králové
oddíl sportovní gymnastiky

46. ročník VELKÉ CENY
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
ve volném gymnastickém dvojboji

27. dubna 2013 Hradec Králové

Závod je pořádán za finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové.

TJ Sokol Hradec Králové, oddíl sportovní gymnastiky
pořádá
v sobotu 27. dubna 2013
46. ročník Velké ceny města Hradec Králové
Činovníci závodu:

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Jednatelka
Vedoucí nástupu

Radka Dvořáková
Soňa Staňková
Vladimíra Kubínová
Šárka Jemelková

Přihlášky: do 19. 4. 2013 na adresu jednatelky závodu:Vladimíra Kubínová, Baarova 1380, Hradec Králové,
500 02, e-mail: vladimira.kubinova@centrum.cz
Ubytování: pořadatel nezajišťuje.
Ubytování si mohou zájemci objednat individuálně v Hotelovém domě Academic, Heyrovského 1177, HK 3,
(tel. 495 511 175, 495 511 321) Cena 290,- Kč za lůžko a noc, 360,- Kč (dvoulůžkový pokoj obývaný jednou
osobou). Další informace: www.hotelovydum.cz
Podmínka účasti: Včas zaslaná přihláška, zaplacené startovné, za zdravotní stav závodnice zodpovídá vysílající
oddíl.
Startují: mladší žákyně ročník narození
starší žákyně ročník narození

2003 - 2006
2001 - 2002

juniorky ročník narození
ženy ročník narození

2000 - 1999
1998 a starší

Za oddíl může startovat 10 závodnic, z toho maximálně 3 v kategorii mladší žákyně (s výjimkou pořádající TJ).
Nejlepší družstvo obdrží putovní pohár (čtyřčlenné družstvo tvoří nejlepší závodnice z téže jednoty v každé
kategorii).
Úhrada: Přihlášení startují na náklady vysílající složky. Startovné je 70 Kč na závodnici. Každá přihlášená TJ
zajistí na své náklady na každých 5 závodnic rozhodčí s platnou kvalifikací (jména a kvalifikaci uveďte
v přihlášce). Neúčast každé rozhodčí bude penalizována částkou 300 Kč.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel sportovní gymnastiky a technických ustanovení tohoto rozpisu.
Nejlepších šest družstev a jednotlivkyň v každé kategorii obdrží věcné ceny a diplom. První tři družstva obdrží
finanční výhru ve výši 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč.
Místo konání
Tělocvična ZŠ Bezručova (z nádraží ČSD a ČSAD autobus č. 9, 24, 28 a trolejbus č. 1 – stanice Labská – Obří
akvárium, autem výpadovka na Pardubice – odbočit na 1. křižovatce doprava do sídliště k restauraci Metuje,
Bezručova ulice – 2. boční ulice vpravo).
Losování
Bude provedeno předem.
Časový pořad
27. 4. 2013

800 – 930
800 – 930
930
1000

prezence
trénink kategorie mladší a starší žákyně
porada trenérů a rozhodčích
zahájení závodu

Organizované rozcvičení kategorie juniorky a ženy bude zahájeno po ukončení závodu mladší a starší žákyně.
Technická ustanovení:
Akrobatická podlaha neodpovídá svými rozměry předepsaným technickým parametrům.
mladší žákyně a starší žákyně:
platí „Doplňková tabulka prvků“ Závodního programu ČGF strana 39,
hodnoty prvků – prvek A (ZP, FIG) – 0,10 b., prvek B - 0,20 b., prvek C – 0,3 b., prvek D – 0,4 b.

mladší žákyně nebudou uplatňovány specifické srážky dle FIG
neutrální srážka (krátká sestava) 7 prvků a více - bez srážky
5-6 prvků - srážka 4 body
3-4 prvky - srážka 6 bodů
1-2 prvky - srážka 8 bodů
kladina – výška 125 cm
skladební požadavky:
1. spojení 2 gymnastických prvků A
2. libovolný obrat jednonož 180º
3. akrobatický prvek
4. závěr prvkem A – ne saltový
0,30
závěr saltem nebo prvkem B
0,50 b.
prostná – možno využít plochu 12 x 12 m a hudební doprovod
skladební požadavky:
1. pasáž nejméně 2 gymnastických skoků odrazem jednonož
2. obrat jednonož 360°
3. akrobatický prvek s letovou fází
4. závěr prvkem A – ne saltový
0,30 b.
závěr saltem nebo prvkem B
0,50 b.
specifické srážky dle FIG
starší žákyně
neutrální srážka (krátká sestava) 7 prvků a více - bez srážky
5-6 prvků - srážka 4 body
3-4 prvky - srážka 6 bodů
1-2 prvky - srážka 8 bodů
kladina – výška 125 cm,
skladební požadavky: dle Závodního programu ČGF str. 31 – žákyně B
prostná – plocha 12 x 12 m, hudební doprovod
skladební požadavky: dle Závodního programu ČGF str. 31 – žákyně B
juniorky a ženy: specifické srážky dle FIG
neutrální srážka (krátká sestava) 7 prvků a více - bez srážky
5-6 prvků - srážka 4 body
3-4 prvky - srážka 6 bodů
1-2 prvky - srážka 8 bodů
kladina – výška 125 cm
skladební požadavky:
1. spojení 2 gymnastických prvků, z nichž jeden musí být skok s rozsahem 180°
v bočném i čelném roznožení nebo s přednožením roznožmo
2. obrat ze skupiny 3 pravidel FIG
3. akrobatický prvek vpřed/stranou
4. akrobatický prvek vzad
5. závěr prvkem B
0,30 b.
závěr prvkem C, D 0,50 b.
prostná – plocha 12 x 12 m, hudební doprovod
skladební požadavky:
1. pasáž nejméně 2 gymnastických skoků odrazem jednonož, z nichž jeden
musí být skok s rozsahem 180° v bočném i čelném roznožení nebo s
přednožením roznožmo
2. akrobatická řada se dvěma různými salty
3. salto vpřed/stranou
4. salto vzad
5. závěr salto B
0,30 b.
závěr saltem C 0,50 b.

V Hradci Králové dne 18. března 2013
Vladimíra Kubínová
za oddíl SG

Přihláška
na 46. ročník Velké ceny Hradce Králové přihlašujeme tyto závodnice:
kategorie jméno

příjmení

rok
trenér
narození

mladší
žákyně

Rozhodčí:

……………………………………..………..kvalifikace:..............
……………………………………..………..kvalifikace:...............

……………………………….
TJ

……………………………
razítko a podpis

