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T.J. Sokol MilevSko pořádá z pověření SokolSké župy JihočeSké 

 

DUA-TROJBOJ 
 

2. ročník neTradičních závodů ve SporTovní gyMnaSTice 
 

 

Rozpis závodu:  

Datum konání:    4.prosince  2021  

Místo konání: sokolovna T.J. Sokol Milevsko (Tyršovo náměstí 616)   

Ředitel závodu: Mgr. Petra Molíková  

Hlavní rozhodčí: Ing. Lenka Řezbová  

  

Časový rozvrh:  

8:00 - otevření tělocvičny  

8:00 – 8:45 prezence   

9:00 - zahájení závodu  

  

Zasílání přihlášek a hudby: do 10.listopadu 2021 v přihlášce musí být u jména uveden rok 

narození. Dále uveďte jméno rozhodčího (rozhodčích). 

Při nedodání rozhodčího pokuta 300,--Kč.  

  

Přihlášky na adresu: petra.molikova@centrum.cz 

 

Hudby na adresu: lc.lenka@post.cz 

Hudby s názvem: např. stžciIV_milevsko_rezbamolik (název hudby pro duo Molík a  Řezba) 

(stžkIII = starší žákyně III, stžkIV = starší žákyně IV, dorky = dorostenky, žen = ženy, stžciIII 

= starší žáci III, stžciIV = starší žáci IV, dorci = dorostenci, smst = smíšené starší, smml = 

smíšené mladší)  

  

Kategorie:   

kategorie: mladší žákyně II. – ročník narození 2010–2011   

kategorie: starší žákyně III. – ročník narození 2008–2009   

kategorie: starší žákyně IV. – ročník narození 2006–2007   

kategorie: dorostenky – ročník narození 2003–2005  

kategorie ženy – ročník 2002 a starší        

kategorie: mladší  žáci II.  - ročník 2010–2011            

kategorie: starší žáci III.  - ročník 2008–2009            

kategorie: starší žáci IV.  - ročník 2006–2007            

kategorie: dorostenci – ročník 2003–2005            

kategorie: muži – ročník 2002 a starší            

kategorie: smíšená dua mladší – ročník 2006–2011 (chlapec + dívka)            

kategorie: smíšená dua starší –   ročník 2005 a starší (chlapec + dívka) 

mailto:petra.molikova@centrum.cz
mailto:lc.lenka@post.cz


        SokolSká župa  
        JihočeSká            v Českých Budějovicích dne 29.9.2021 

 

Sokolská župa Jihočeská     

Sokolský ostrov 462/1, 370 01 České Budějovice 

 

Vedená u Městského soudu 

v Praze, oddíl L, vložka 27858 

     tel.: +420 777 084 678 

 

IČO: 62538004 

DIČ: CZ62538004 

zjihoceska@seznam.cz 

 

 

 

 

Startovné: 100,-Kč /duo  

  

Upozornění:  

• každá závodnice / závodník může startovat maximálně ve 2 duech  

• každá T.J. musí vyslat alespoň jednoho rozhodčího   

 
 
 
Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS. 
 
 
 
 
 

                   
 
Ing. Tereza Cendelínová  Jakub Čudlý DiS.  Mgr. Petra Molíková 
Župní náčelnice   župní náčelník  ředitelka závodu 

 


