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ROZPIS
soutěže teamGym Junior pro cvičební rok 2020/2021
1. ZÁkLaDní pŘeDpis
Soutěž TeamGym Junior vychází z mezinárodních pravidel soutěže TeamGym, kterou pořádá
Evropská gymnastická unie (UEG). Tato pravidla jsou přeložena jako „2017 – 2021 Pravidla Senior A
a Junior A TeamGym s adaptací na soutěž Junior I, II a Senior B“, která byla vydána Českou
gymnastickou federací a jsou platná od 1. 1. 2018. Z těchto pravidel jsou odvozena „Technická
ustanovení a pravidla pro soutěž TeamGym Junior sportovní všestrannosti 0 – III“ (dále jen
„TGJ“), která jsou platná od 1. 9. 2019.
Soutěž je určena pouze pro členy oddílů sokolské všestrannosti. Netýká se soutěže 4.1. Malé oblasti.
Dále se soutěž řídí Soutěžním řádem OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014.
Soutěže se nemohou zúčastnit závodníci, kteří startují v podzimní soutěži Malý TeamGym nebo
se rok před daným soutěžním období a v daném soutěžním období zúčastňují postupových soutěží
ve sportovní gymnastice a TeamGymu pořádaných ČGF, kromě družstev v kategorii Junior I. – III.
na MČR TG.
Dále se nemohou zúčastnit členové družstev, kteří jsou registrováni současně v ČOS, ČUS (ČGF)
nebo v ČASPV a zabývají se soutěžemi v TGJ a MTG v těchto organizacích. Družstva jsou povinna
na základě vyzvání pořadatele prokázat se od ČUS (ČGF), ČASPV potvrzenou soupiskou závodníků,
že se jejich členové, kteří jsou v rámci jejich organizace registrovaní, nezabývají uvedenými soutěžemi
u této organizace.
1. VÝJIMKY PRO SOUTĚŽE TGJ ČOS
Soutěž je pořádána ve cvičebním roce (nikoli v kalendářním).
Pokud není k dispozici akrobatický pás z pružných částí, lze užít reuter můstek s tím, že jej musí
použít všichni závodníci v dané sérii.
Technický předpis pro nářadí má pořadatel závodu právo měnit po odsouhlasení náčelnictvem odboru
všestrannosti (dále jen OV ČOS), musí však toto uvést v propozicích daného závodu.
Tréninková hala není vybavena nářadím.
Plocha pro pohybovou skladbu je 12 x 12 m.
Jako přeskokové nářadí u trampolíny může být místo „jazyku“ užit metací stůl.
Soutěžní období začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 6. 2021.
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. 2012 a mladší – končí na malé oblasti
rok nar. 2010 a mladší
rok nar. 2005 a mladší
rok nar. 2004 a starší

kategorie žactva 0., I. a II. závodí společně žáci, žákyně, smíšená družstva
kategorie dorostu a dospělých III. závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy, smíšená
družstva.

2. poDmínky Účasti, systÉm soutěže, postupu, termíny, pŘiHLÁŠky
3. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Družstvo musí splňovat veškeré požadavky Rozpisu.
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2. Družstvo musí zaslat kompletně vyplněnou přihlášku do příslušného stupně soutěže, do termínu
stanoveného propozicemi příslušného závodu.
3. Družstvo se musí zúčastnit všech stupňů soutěže ve stejné kategorii a složení členů družstva;
o případném zařazení dalších závodníků musí vedoucí informovat pořadatele soutěže do termínu
uzávěrky přihlášek.
4. Každé družstvo musí zajistit do každého stupně soutěže, kterého se účastní, minimálně jednoho
kvalifikovaného rozhodčího, který bude rozhodovat celý závod a v případě, že není schopno
rozhodčího zajistit, složí náhradu ve výši 1 000,- Kč pořadateli závodu.
5. Každý řádně přihlášený účastník ČOS musí mít členský průkaz ČOS se zaplacenou a vylepenou
členskou známkou na příslušný rok, ve kterém se závod koná, 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, případně celé družstvo
vyloučeno ze závodu bez náhrady.
6. Na soutěžích všech úrovní je podmínkou účasti sokolských družstev oficiální sokolská symbolika,
viditelně a důstojně umístěná na hrudi nebo na rameni cvičebního úboru.
4. SYSTÉM SOUTĚŽE A TERMÍNY
1. Malé oblasti
Župy (podle krajů) jsou rozděleny spádově do malých oblastí. Pořadatel malé oblasti musí uspořádat
závod nejpozději 29. 11. 2020. Kategorie 0. končí soutěž na malé oblasti.
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.
Praha
Písek
Dvůr Králové
Brno
Olomouc

kraj Praha
západ Středočeského kraje, kraj Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský
kraj Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký, východ Středoč. kraje
kraj Jihomoravský, Vysočina
kraj Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

2. Oblastní přebor
Župy (podle krajů) jsou rozděleny spádově do dvou oblastí. Pořadatel oblastního přeboru musí
uspořádat závod nejpozději do 13. 12. 2020.
oblast východ
oblast západ

Olomouc 5. 12. 2020 (malé oblasti: Brno, Olomouc)
Praha 12. 12. 2020 (malé oblasti: Praha, Písek, Dvůr Králové)

Rozdělení do oblastního přeboru východ/západ je předběžné, o definitivním rozdělení rozhodne
sekce TeamGym Junior ČOS.
5. PŘEBOR ČOS – PRAHA 23. 1. 2021
Systém postupu:
Malá oblast
Účast: otevřená soutěž OPEN (ČOS, ČASPV, AŠSK….)
Postup: do oblasti východ/západ postupují pouze všechna zúčastněná družstva ČOS, splňující
podmínky tohoto rozpisu – s výjimkou kategorie 0., která končí na malé oblasti
Oblast východ/západ
Účast: uzavřená soutěž, pouze družstva ČOS, která se zúčastnila malých oblastí
Postup: do Přeboru ČOS
Kategorie I. a III.
1. při účasti do tří družstev v kategorii I. a III. postupuje jedno družstvo do Přeboru ČOS
2. při účasti nad tři družstva v kategorii I. a III. postupují dvě družstva do Přeboru ČOS
Dále má pořadatel právo přidělit jednu divokou kartu v kategorii I. a III.
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Kategorie II.
1. při účasti do šesti družstev v kategorii II. postupují čtyři družstva do Přeboru ČOS
2. při účasti nad šest družstev v kategorii II. postupuje pět družstev do Přeboru ČOS
Přebor ČOS
Účast: uzavřená soutěž, postup na základě nominace oblasti východ/západ (maximálně tři družstva
v kategorii I., III. a pět družstev v kategorii II.)
O případné diferenci postupujících družstev z oblastí rozhodne vedení sekce TG Junior ČOS.
Přihlášky:
Malá oblast
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 6.
3. Jméno a spojení na nominovaného rozhodčího.
4. Při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení.
5. Pořadatel malé oblasti zasílá nejpozději první pracovní den po uskutečnění závodu výsledkovou
listinu z malé oblasti pořadateli oblasti východ/západ.
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 6.
3. Jméno a spojení na nominovaného rozhodčího.
4. Při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení.
5. Pořadatel oblasti východ/západ zasílá nejpozději první pracovní den po uskutečnění závodu
výsledkovou listinu z oblasti východ/západ pořadateli Přeboru ČOS.
Přebor ČOS
1. Nominaci družstev zasílá garant oblasti východ/západ pořadateli Přeboru ČOS nejpozději
následující pracovní den po ukončení oblastního přeboru východ/západ.
2. Přihlášku družstva zasílá T.J. na základě zaslaných propozic Přeboru ČOS, které obdrží
do 18. 12. 2020. T.J. zašle přihlášku družstva nejpozději do 8. 1. 2021 na email OV ČOS
odbor.vsestrannosti@sokol.eu (platí datum odeslání e-mailu).
3. 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 6.
4. Jméno a spojení na nominovaného rozhodčího.
5. Při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení.

3. ekonomickÉ ZaJiŠtění
Stanoví pořadatel závodu v souladu se Soutěžním řádem OV ČOS, který byl schválen 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.
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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.
Přebor ČOS
Pronájmy tělocvičen, ceny, technické zajištění, ubytování a jízdné nominovaným závodníkům hradí
OV ČOS, včetně dvou členů doprovodu.
Stravování hradí vysílající složky dle svých možností.
Rozhodčím a pořadatelům bude uhrazeno jízdné, ubytování a zajištěno stravování OV ČOS.
Za každého závodníka i náhradníka zaplatí vedoucí družstva u prezence 50,- Kč.

4. CENY
Malá oblast – družstva na prvních třech místech v kategorii obdrží pohár a diplom.
Oblast východ/západ – družstva na prvních třech místech v kategorii obdrží pohár a diplom.
Přebor ČOS – družstva na prvních třech místech v kategorii obdrží pohár a diplom, členové družstev
včetně náhradníků obdrží medaile. Družstva na ostatních místech obdrží diplom.

5. PROTEST
Protest může podat vedoucí družstva, a to písemně řediteli závodu nejpozději do vyhlášení výsledků
příslušné kategorie, ke které se protest vztahuje, se vkladem 500,- 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.

6. 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:
1. Formuláře hodnocení
2. Seznam a spojení na garanty jednotlivých stupňů soutěže
3. Technická ustanovení a pravidla pro soutěž TeamGym Junior sportovní všestrannosti 0 – III

Zpracováno a schváleno vedením sekce TeamGym Junior OV ČOS 10. 6. 2020
Schváleno sportovně technickou komisí soutěží OV ČOS dne 12. 6. 2020
Projednáno a schváleno vedením náčelnictva ČOS dne 19. 6. 2020

Anna Jurčíčková v.r.
náčelnice ČOS

Petr Svoboda v.r.
náčelník ČOS

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

5

