JOJO CUP
5. ročník
Propozice
Pořadatel:

Gym Dobřichovice, z.s. ve spolupráci s Jojo Gym Dobřichovice

Datum konání:

sobota 1. 2. 2020
kategorie 0, I A a I B, II A a II B + tria

Místo konání:

tělocvična Jojo Gym, ulice 5. května 1064, 252 29 Dobřichovice
Hala 2
GPS: 49.9307084, 14.2853377

Doprava:

vlakem - do stanice Dobřichovice, odtud 10 minut pěšky
autem - parkování v objektu i v nejbližším okolí
(počet parkovacích míst v objektu je omezen)

Kategorie:

Kategorie 0:

2012 a mladší

Kategorie I A, I B:

2009 a mladší

Kategorie II A, II B:

2004 a mladší

Tria:

2008 a starší - dle pravidel Junior II

Závodník může startovat pouze v jedné kategorii.
Ve všech kategoriích závodí společně dívky, chlapci a smíšená družstva.
Smíšené družstvo znamená, že minimálně 1 závodník opačného pohlaví
soutěží v každé sérii v obou disciplínách.
Podle počtu a složení nahlášených družstev budou vyhlášeny jednotlivé
kategorie (dívky, chlapci, mix) nebo budou vyhlášeny společně jen na
základě kategorií. O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk
nejstaršího závodníka.
Pravidla:

Závodí se dle pravidel TeamGym 2017 b) kategorie dle adaptace pravidel
pro nižší obtížnost Junior I a Junior II, aktualizace 2019
https://www.gymfed.cz/761-pravidla-teamgym-2017-aktualizace-2019.html

Výjimky z pravidel:
1) Závodníci družstva mohou být z více jednot (je povoleno hostování).
2) U kategorie 0 není požadována týmová série na akrobacii a přeskoku.

3) U kategorie 0 na trampolíně je povolen výskok do dřepu a seskok.
Bodové ohodnocení tohoto prvku je 0 b.
4) U kategorie IB a IIB, pokud více než 2 závodníci splní v jedné nebo
více sériích obtížnost 0,3 a vyšší, budou automaticky zařazeny do
kategorie A. (To znamená, že maximálně dva závodníci během celého
cvičebního programu mohou mít obtížnost 0,3 a vyšší. Toto ustanovení
platí zvlášť pro trampolínu a zvlášť pro akrobacii.)
5) Dopomoc na trampolíně nemusí mít jednotné oblečení.

Disciplíny:

1. Akrobacie
2. Trampolína
BEZ POHYBOVÉ SKLADBY

Přihlášky:

Do 17. 1. 2020 na e-mail: lenka@gymdobrichovice.cz. Žádejte prosím
potvrzení o přijetí e-mailu.
Přihláška musí obsahovat název družstva a kategorii (upřesněte chlapci,
dívky, mix), jméno a kontakt (e-mail i telefon) na vedoucího družstva a
rozhodčího a zvolené přeskokové nářadí (klasická bedna, polyuretanová
bedna, molitanový stůl Diony, přeskokový stůl Bänfer atd – viz níže). Dále do
přihlášky uveďte případné požadavky na ubytování (kapacita je omezena).
Počet družstev za jednotu v jedné kategorii může být omezen, pokud se
nahlásí velký počet družstev. Soupisku závodníků s ročníkem narození
zašlete s přihláškou nebo případně s hudební nahrávkou do 20.1. Formuláře
s indexem obtížnosti pro akrobacii a trampolínu musí být odevzdány na
předepsaných tiskopisech při prezenci. Časový harmonogram soutěže a
zkoušek bude zaslán přihlášeným družstvům do 24. 1. 2020.

Podmínky:

Každá jednota, která nominuje do závodu své družstvo/družstva, musí
zajistit minimálně jednoho rozhodčího, který bude rozhodovat celý závod.
V případě nahlášení 3 a více družstev, je oddíl povinný dodat 2 rozhodčí. Za
každého chybějícího rozhodčího zaplatí oddíl pokutu ve výši 1000 Kč.

Startovné:

1000,- Kč za družstvo, 500,- Kč za trio. Startovné je možné uhradit v
hotovosti na místě nebo zaslat převodem na účet č. 4132611389/0800.

Hudební nahrávka:

Jasně

označené

nahrávky

ve

formátu

mp3

zašlete

na

adresu

gabriela@gymdobrichovice.cz do 20. 1. 2020. Každá skladba musí být

označena jménem družstva, kategorií a disciplínou (AKR/TRA). Současně si
i hudbu jako zálohu přivezte s sebou na závody na flashdisku/CD.
Nářadí:

Akrobacie:
Na akrobacii bude použit tumble track o délce 14 m, šířka 2 m, výška 20 cm
s doskokovou plochou. Pro kategorii 0 bude možné využít koberec (bez
pružné podlahy) o délce 14 m, šířka 2 m.
Doskok do vyznačené doskokové plochy nebude požadován pouze u
kategorie 0, u ostatních kategorií bude hodnocen dle pravidel.
Přeskok:
Pro kategorii 0 bude použita klasická dřevěná švédská bedna s maximální
výškou 110 cm nebo polyuretanová bedna značka Diony.
Pro kategorii I A a I B bude k dispozici klasická dřevěná švédská bedna a
molitanový přeskokový stůl Diony.
Pro kategorii II a tria bude použita klasická švédská bedna, molitanový
přeskokový stůl Diony a přeskokový stůl značky Bänfer (130 – 165 cm).
Trampolína Eurotramp motýlek a Eurotramp TeamGym.
V případě, že některý tým přiveze vlastní trampolínu, může na ni závodit za
podmínky, že bude organizátory informovat předem a že ji poskytne k
dispozici i ostatním týmům.

Stravování:

Po dobu závodu bude v objektu otevřena kavárna.

Ubytování:

Možnost přespání v tělocvičně nebo baletním sále ve vlastním spacím pytli.
Cena 100 Kč/osoba/noc.
V případě požadavku na jiný typ ubytování se obraťte na kontaktní osobu.
Požadavky upřesněte spolu s přihláškou. Pro ubytované v objektu bude
k dispozici hala na trénink v pátek 31.1. od 20:00 – 21:00.

Ceny:

Vítězná družstva ve všech kategoriích obdrží pohár a členové vítězných
družstev medaile a zároveň i věcné ceny. V kategorii 0 obdrží všichni
účastníci medaili.

Těšíme se na vás.
za Gym Dobřichovice
Dobřichovice, listopad 2019

Lenka Doležalová Pavilková
Gym Dobřichovice, z.s.
lenka@gymdobrichovice.cz
tel. 602 294 720

