Rozpis soutěže Malý TeamGym pro rok 2018

ROZPIS
soutěže Malý TeamGym pro rok 2018
1. ZÁKLADNÍ PŘEDPIS
Soutěž Malý TeamGym vychází z pravidel a technických ustanovení Soutěžního programu
TeamGym Junior I – III. Z těchto pravidel a technických ustanovení jsou odvozena „Technická
ustanovení a pravidla pro soutěže Malý TeamGym“ platná od 1. 9. 2015.
Soutěž je určena pouze pro členy oddílů sokolské všestrannosti. Netýká se soutěže II. Malé
oblasti.
Soutěže se nemohou zúčastnit závodníci, kteří startují v podzimní soutěži TeamGym Junior
nebo se rok před daným soutěžním obdobím a v daném soutěžním období zúčastňují postupových
soutěží ve sportovní gymnastice a TeamGymu, pořádaných ČGF.
Dále se nemohou zúčastnit členové družstev, kteří jsou registrováni současně v ČOS, ČUS
(ČGF) a v ČASPV a zabývají se soutěžemi v TGJ a MTG v těchto organizacích. Družstva jsou
povinna na základě vyzvání pořadatele se prokázat od ČUS (ČGF) nebo ČASPV potvrzenou
soupiskou závodníků, že se jejich členové, kteří jsou v rámci jejich organizace registrovaní,
nezabývají uvedenými soutěžemi u této organizace.
2. KATEGORIE
0. kategorie
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie

žactvo do 8 let
žactvo do 11 let
žactvo do 16 let
dorost a dospělí nad 16 let

rok nar. 2010 a mladší
rok nar. 2007 a mladší
rok nar. 2002 a mladší
rok nar. 2001 a starší

kategorie žactva I., II. závodí společně žáci, žákyně, smíšená družstva
kategorie dorostu a dospělých III. společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy, smíšená
družstva
O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka.
3. Podmínky účasti, systém soutěže, postupu, termíny, přihlášky
Podmínky účasti
1) družstvo musí splňovat veškeré požadavky rozpisu
2) družstvo musí zaslat kompletně vyplněnou přihlášku do příslušného stupně soutěže do
termínu stanoveného propozicemi příslušného závodu
3) každý řádně přihlášený účastník ČOS musí mít členský průkaz ČOS se zaplacenou a
vylepenou spolkovou známkou a sletovou známkou na rok, ve kterém se koná příslušné
kolo soutěže, fotografii, razítko T. J. a podpis člena; členové družstev jiných organizací
předloží ke kontrole jakýkoliv průkaz, ve kterém je uvedeno jméno a datum narození.
V případě nesplnění tohoto ustanovení bude závodník popř. celé družstvo vyloučeno ze
závodu bez náhrad
4) každá T. J., která nominuje do závodu dvě a více družstev musí zajistit do každého stupně
soutěže, kterého se účastní, minimálně jednoho rozhodčího, který bude rozhodovat celý
závod a v případě, že není schopna rozhodčího zajistit, složí náhradu ve výši 200,- Kč
pořadateli závodu
5) na soutěžích všech úrovní je podmínkou účasti sokolských družstev oficiální sokolská
symbolika, viditelně a důstojně umístěná na hrudi nebo na rameni cvičebního úboru
6) družstvo startující v Oblasti východ/západ se musí zúčastnit závodu v příslušné Malé
oblasti
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Systém soutěže a termíny
Soutěž je tříkolová postupová:

1) Župní kolo – župa uspořádá Župní kolo, pokud se přihlásí minimálně tři družstva
v kategorii. Župa uspořádá závod nejpozději do 5. 11. 2018

2) Malé oblasti – župy (podle krajů) jsou rozděleny spádově do Malých oblastí. Pořadatel
malé oblasti má právo nepřijmout z důvodu naplnění kapacity závodu družstva, která do
dané oblasti spádově nepatří. Naopak má povinnost přijmout všechna sokolská družstva,
která do spádové oblasti patří.
Pořadatel Malé oblasti musí uspořádat závod nejpozději do 4. 12. 2018.
Praha
kraj Praha
Písek
západ Středočeského kraje, kraj Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský
Kolín
východ Středočeského kraje, kraj Královéhradecký, Liberecký, Pardubický,
Ústecký
Brno
kraj Jihomoravský, Vysočina
Olomouc
kraj Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

3) Oblastní přebor - župy (podle krajů) jsou rozděleny spádově do dvou oblastí. Pořadatel
Oblastního přeboru musí uspořádat závod nejpozději do 17. 12. 2018.
oblast východ
Olomouc 9. 12. 2018 (Malé oblasti: Brno, Olomouc)
oblast západ
Praha 16. 12. 2018 (Malé oblasti: Praha, Písek, Kolín)
Rozdělení do Oblastního přeboru východ/západ je předběžné, o definitivním rozdělení
rozhodne sekce TeamGym Junior ČOS.
Systém postupu
V Malé oblasti se zúčastní všechna družstva, která absolvovala Župní kolo. V případě,
že nebylo uskutečněno Župní kolo pro nedostatek družstev, postupují tato družstva automaticky do
Malé oblasti.
Do Oblastního přeboru - východ/západ postupují pouze sokolská družstva, která se zúčastnila
soutěže Malé oblasti, bez ohledu na umístění v Malé oblasti.
Přihlášky:
Župní kolo
1) přihlašuje vysílající složka (jednota) do termínu dle propozic pořadatele.
2) přihláška musí obsahovat: jmenný seznam závodníků s rodnými čísly, čísly členských
průkazů, potvrzený vysílající složkou, jméno a spojení na vedoucího družstva, čestné
prohlášení vedoucího družstva, ve kterém potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou
pravdivé a v souladu s rozpisem soutěže; pokud se prokáže nepravdivost údajů, viz bod 7.
3) při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení.
4) pořadatel Župního kola zasílá nejpozději první pracovní den po uskutečnění závodu
výsledkovou listinu z Župního kola pořadateli Malé oblasti.
Malá oblast
1) přihlašuje vysílající složka do termínu dle propozic pořadatele
2) přihláška musí obsahovat: jmenný seznam závodníků s rodnými čísly, čísly členských
průkazů, potvrzený vysílající složkou, jméno a spojení na vedoucího družstva, čestné
prohlášení vedoucího družstva, ve kterém potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou
pravdivé a v souladu s rozpisem soutěže; pokud se prokáže nepravdivost údajů, viz bod 7.
3) při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení
4) pořadatel Malé oblasti zasílá nejpozději první pracovní den po uskutečnění závodu
výsledkovou listinu z Malé oblasti pořadateli Oblasti východ/západ
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Oblast východ/západ
1) přihlašuje vysílající složka (jednota) do termínu dle propozic pořadatele
2) přihláška musí obsahovat: jmenný seznam závodníků s rodnými čísly, čísly členských
průkazů, potvrzený vysílající složkou, jméno a spojení na vedoucího družstva, čestné
prohlášení vedoucího družstva, ve kterém potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou
pravdivé a v souladu s rozpisem soutěže; pokud se prokáže nepravdivost údajů, viz bod 7.
3) při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení

4. Ekonomické zajištění
Stanoví pořadatel závodu v souladu se „Soutěžním řádem“ OV ČOS – schváleným vedením
náčelnictva ČOS dne 12. 9. 2014.
Malá oblast - pronájmy tělocvičen, ceny a technické zajištění je hrazeno ze startovného (výši
startovného určí pořadatel). Cestovné, ubytování a stravu hradí vysílající složka dle svých
možností.
Oblast východ/západ - pronájmy tělocvičen a ceny hradí OV ČOS (na základě refakturace
pořadatele nejpozději do 14 dnů po ukončení závodu dle předem zaslaného rozpočtu pořadatelem
nejpozději 1 měsíc před konáním akce a schváleného OV ČOS). Technické zabezpečení hradí
pořadatel ze startovného (výši startovného určí pořadatel po dohodě s OV ČOS). Cestovné,
ubytování a stravu hradí vysílající složka dle svých možností

5. Ceny
Župní přebor - družstva na prvních třech místech v kategorii obdrží pohár a diplom.
Malá oblast - družstva na prvních třech místech v kategorii obdrží pohár a diplom.
Oblastní přebor ČOS východ/západ - na prvních třech místech v kategorii obdrží pohár a diplom,
členové družstev včetně náhradníků obdrží medaile. Družstva na ostatních místech obdrží diplom.
6. Protest
Protest může podat vedoucí družstva a to písemně řediteli závodu nejpozději do vyhlášení
výsledků příslušné kategorie, ke které se protest vztahuje, se vkladem 300,- Kč. Bude-li protest
oprávněný, vklad bude vrácen. v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
Protest projedná komise (ředitel závodu, hlavní rozhodčí a delegát pořadatele).
Protest nelze podat proti vyhlášené známce. V případě, že podání protestu nesplní některou z
výše uvedených náležitostí, bude zamítnut bez ohledu na oprávněnost.
Vrchní rozhodčí každé disciplíny je povinen vyčkat 15 minut v místě konání po skončení závodu
dané kategorie a být připraven zdůvodnit známku vedoucímu družstva.
7. Vyřazení družstva ze soutěže
Družstvo bude vyřazeno ze soutěže pokud:
1) nesplní podmínky Rozpisu soutěže
2) prokáže se, že některý z uvedených údajů v přihlášce není pravdivý, bude družstvo ze
soutěže bez náhrady vyřazeno a zaplatí pořadateli pokutu 2 000,- Kč, splatnou jeden
měsíc po datu zjištění; v případě, že tato částka nebude uhrazena, nebude závodníkům
jednoty umožněn start v dalším soutěžním období v soutěžích TGJ ČOS
3) nezúčastní se bez omluvy zahájení nebo zakončení daného stupně soutěže
4) členové družstva nebudou respektovat pokyny pořadatelů
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Přílohy rozpisu:
Pravidla Malého TeamGymu platná od 1. 9. 2015
Formuláře hodnocení
Vzory vyplněných formulářů hodnocení
Přehled termínů a spojení na garanty jednotlivých stupňů soutěže
Přihláška do soutěže
Zpracováno a schváleno vedením sekce TeamGym Junior OV ČOS 12. 6. 2018.
Schváleno sportovně technickou komisí soutěží OV ČOS 14. 6. 2018.
Schváleno vedením náčelnictva OV ČOS dne 15. 6. 2018.

Lenka Kocmichová, v. r.
náčelnice ČOS

Petr Svoboda, v. r.
náčelník ČOS

Rozpisy soutěží řízených OV ČOS jsou k dispozici na http://www.sokol.eu
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