POŘADATEL: T.J. SOKOL PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY,
ODDÍL SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI Z POVĚŘENÍ ČOS
POLSKÁ 1, PRAHA 2

PROPOZICE
Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2021/2022
Místo konání - T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady
ROK 2021
Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS
Pořadatel:

T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Polská 1, Praha 2, z pověření ČOS

Datum konání:

sobota 11. 12. 2021

Místo konání:

tělocvična T. J. Sokol Královské Vinohrady, Polská 1, Praha 2
(sokolovna v Riegrových sadech)

Kategorie:

I.
II.
III.

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

rok nar. 2011 a mladší
rok nar. 2006 a mladší
rok nar. 2005 a starší

kategorie žactva I., II. - závodí společně žáci, žákyně a smíšená družstva
kategorie dorostu a dospělých III. - závodí společně dorostenci, muži,
dorostenky, ženy a smíšená družstva
O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka.
Poznámka:

Pro družstva platí:
Účast: uzavřená soutěž, pouze družstva ČOS, která se zúčastnila Malých oblastí
Postup do Přeboru ČOS:
Kategorie I. a III.
• Při účasti do tří družstev postupuje jedno družstvo;
• Při účasti nad tři družstva postupují dvě družstva.
o dále má pořadatel právo přidělit jednu divokou kartu v každé
kategorii.
Kategorie II.
• Při účasti do šesti družstev postupují 4 družstva;
• Při účasti nad šest družstev postupuje 5 družstev.

Pravidla:

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.
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Pro družstva dále platí:

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.

Výjimky pro soutěž:

Soutěž je pořádána ve cvičebním roce (nikoli v kalendářním). 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. Soutěžní
období začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 6. 2022.
Plocha pro pohybovou skladbu je 13 x 13 m

Disciplíny:

1. Pohybová skladba
2. Akrobacie
3. Trampolína

Přihlášky:

Do 27. 11. 2021 na e-mail: tgjvinohrady@seznam.cz. Žádejte potvrzení o
přijetí e-mailu. Pokud ho neobdržíte do tří dnů, volejte na tel. 728 460 505.
Přihláška musí obsahovat soupisku závodníků s rodnými čísly a s čísly
členských průkazů. U prezence nutno předložit členské průkazy. Formuláře
s indexem obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu musí být
odevzdány na předepsaných tiskopisech při prezenci. Časový harmonogram
soutěže a zkoušek bude zaslán přihlášeným družstvům včetně formulářů
s indexem obtížnosti do 5. 12. 2021.
Prvním rokem zkoušíme využít Google Forms, kdo bude mít zájem, může
přihlášky, hudbu, formuláře vyplnit
budeme rádi.

Podmínka:

ZDE.

Za jakékoliv nápady/postřehy

Každé družstvo zabezpečí jednoho rozhodčího s platnou licencí, který bude
rozhodovat celý závod. Nebo může zajistit pracovníka do technické čety, který
bude k dispozici po celou dobu závodu. V případě nesplnění této podmínky
složí družstvo náhradu 1 000,-Kč.
U družstev je podmínkou účasti oficiální sokolská symbolika, viditelně a
důstojně umístěná na hrudi nebo na rameni cvičebního úboru.
Při prezenci je nutné odevzdat formuláře na PS v 6 kopiích. Formulář na PS
můžete odeslat naskenovaný na adresu tgjvinohrady@seznam.cz (případně
využijte Google Forms)
Dle aktuální situace vyhlášené Min. zdravotnictví, bude požadováno od
každého účastníka potvrzení o očkování, prodělaném covidu nebo o testu.
Podrobnosti upřesníme v rozpisu závodu.
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Startovné:

900,- Kč

Ceny:

Družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplom, družstva na dalších
místech diplom.

Vyřazení družstva:

Nesplní podmínky Rozpisu soutěže. Se prokáže, 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. Se nezúčastní
bez omluvy zahájení nebo zakončení daného stupně soutěže. Členové družstva
nebudou respektovat pokyny pořadatelů.

Hudební nahrávky:

Nahrávky pro všechny disciplíny odešlete na mail tgjvinohrady@seznam.cz
ve formátu:
JxxxyyyNazevDruzstva
xxx = I, II, III
yyy = AKR, TRA, POD
př: JIAKRVinohrady
Hudbu jako zálohu přineste na Flash disku. Nebo můžete využít Google forms.

Doplňující informace:

Na akrobacii bude užit pružný pás. Jako přeskokové nářadí u trampolíny bude
k dispozici: Kůň, Švédská bedna, „jazyk“ .Stravování závodníků není zajištěno.

V Praze, listopad 2021.
Ing. Bohuslav Povondra
hlavní rozhodčí

Mgr. Zuzana Míková
garant akce

Ing. Kateřina Zíková
ředitel závodu

PŘIHLÁŠKA
Velká oblast - Praha TeamGym – Junior
TJ:
Župa:
www TJ./oddílu
Počet členů družstva:

Kategorie:
Jméno vedoucího družstva:
Email:

Telefon:

Kontaktní adresa:
Jméno rozhodčí:

Telefon:

Email:

Disciplína:

Jmenný seznam závodníků
Č.

Jméno a příjmení

Rodné č.

Číslo p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Čestné prohlášení vedoucího družstva: Svým podpisem potvrzuji, že všechny uvedené údaje
jsou pravdivé a v souladu s rozpisem soutěže TGJ a že jsem si vědom/a/ toho, že pokud se
prokáže nepravdivost těchto údajů, 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.
Jméno a příjmení:

Podpis:

Potvrzení T.J.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Razítko:

