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PRAHA - OPEN 2023 

TEAMGYM  JUNIOR, SENIOR B, TRIA 

  Praha, sobota 18. února 2023 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
 
1. Pořadatel: 
Sport pro všechny Praha, z.s. 
 

2. Datum: 
Sobota 18. 2. 2023. Zahájení závodů v 9.00 hod. 

 
3. Místo: 
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68, Praha 5 
 

4. Organizátoři: 

ředitelka závodu    Andrea Šerclová 

moderátor    Jitka Rosenbaumová  

vedoucí technické čety    Zdeněk Pospíšil 

zdravotní zajištění    Lenka Zajptová 

hlavní rozhodčí    Gabriela Machová  

ozvučení, hudba, výsledky    Václav Šercl  

    

5. Přihlášky: 
Uzávěrka přihlášek je 5. 2. 2023.  
Přihlášku vyplňte zde: https://forms.gle/xbkjQ9VU24h4rfBB7.  
Tento termín platí i pro uhrazení startovného.  
Je možné přihlásit pouze jedno trio mladší a jedno trio starší za TJ/SK. Další tria mohou být nahlášena pouze  
v případě volné kapacity, kterou oznámí pořadatel soutěže. 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet přihlášených týmů z důvodu dodržení časového harmonogramu.  

 

6. Losování: 
Bude provedeno na schůzi pořadatele dne 8. 2. 2023.  
 
7. Prezence: 
Bude probíhat v místě konání závodu v sobotu 18. 2. 2023 od 8:00 hod. 
 
 

https://forms.gle/xbkjQ9VU24h4rfBB7
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8. Ubytování: 
Pořadatel nezajišťuje. 

 
9. Stravování: 
Občerstvení pro rozhodčí bude zajištěno. Možnost občerstvení závodníků je v těsné blízkosti haly (obchodní 
centrum).  
 

10. Cestovné: 
Hradí vysílající složka. 
 
 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
1. Předpis:  

- závodí se podle: 

 „2022 – 2024 PRAVIDLA SENIOR A JUNIOR“ s adaptací na soutěž Junior I, Junior II a Senior B uveřejněných zde: 

https://www.gymfed.cz/1202- pravidla-teamgym-2022.html) s následujícími úpravami pro tuto soutěž, 

- technických předpisů pro nářadí soutěží TeamGym s dále uvedenými specifikacemi, 

- dalších ustanovení tohoto rozpisu. 

 

2. Disciplíny: 
Pohybová skladba (kromě kategorie TRIA) 

Akrobacie  

Trampolína 
 

3. Nářadí: 

Pohybová skladba – koberec 12x12 m pro všechny kategorie.  

Akrobacie – airtrack 15x2,1x0,2 m + doskoková plocha 6x4 m. 

Trampolína - přeskokový stůl – výška 120 – 165 cm, molitanový stůl, molitanová bedna výška max. 120 cm, 

švédská bedna 110 cm. Trampolína Dorado a “motýlek”. Týmy mohou použít vlastní trampolíny 

splňující technické předpisy pro nářadí soutěží TeamGym.  

 

4. Kategorie: 
Kategorie Junior I a Junior II jsou rozděleny na skupiny A a B. 
Junior I A    7 – 11 let (2016-2012) 

Junior I B   7 – 11 let (2016-2012) – závodí dle dále uvedené úpravy pravidel 

Junior II A    11 – 16 let (2012-2007) 

Junior II B   11 – 16 let (2012-2007) – závodí dle dále uvedené úpravy pravidel 

Senior B   16 a více let (2007 a starší) 

TRIA  mladší   7 – 11 let (2016-2012) – závodí podle pravidel Junior I  

TRIA starší   11 – 16 let (2012-2007) – závodí podle pravidel Junior II 

Každý/á závodník/závodnice může startovat pouze v jedné kategorii. 

 
JI, JII, Sen B tým se skládá z 6 – 12 gymnastů.  
Týmy soutěží jako mužské, ženské a mix. 

https://www.gymfed.cz/1202-%20pravidla-teamgym-2022.html
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Mix tým - pro pohybovou skladbu musí být minimálně 3 gymnasté odlišného pohlaví, pro akrobacii a trampolínu 
je ve všech sériích nutné dodržet poměr 50 % žen/juniorek a 50 % mužů/juniorů.  
U ženského nebo mužského týmu jsou povoleni 1 - 2 gymnasté opačného pohlaví. 

Trio se skládá z 3 - 5 gymnastů. Tria soutěží bez rozdělení na mužské, ženské a mix. 

 
Skupina B závodí s následujícími výjimkami:  
Junior I: 

- není požadována týmová série na akrobacii a trampolíně, 
- za akrobatický prvek vzad je považován přemet stranou a rondat, 
- na akrobacii není požadován doskok do vyznačené doskokové plochy, 
- na trampolíně nejsou povolena salta s obraty a dvojná salta. 

Junior II: 
- za akrobatický prvek vzad je považován přemet stranou a rondat,  
- na trampolíně nejsou povolena salta s obraty a dvojná salta. 

 
Pro všechny kategorie a pro skupinu A a B platí: 

- dopomoc na trampolíně musí mít sportovní oblečení (nemusí být jednotné), 
- za chybějící závodní čísla není udělena srážka, označení závodníků čísly není povinné, 
- družstva mix nemusí mít sladěné oblečení, platí pouze jednotné oblečení pro dívky a jednotné  

pro chlapce.  
 

5. Podmínky účasti: 

Včas zaslaná přihláška 

 
Do přihlášky je třeba přímo vložit hudební doprovod pro každou disciplínu a označit dle pokynů.  

Zálohu s sebou přineste na mobilním disku (USB, telefon apod.). 

 
Každá TJ, která nominuje do závodu své družstvo/družstva/trio, musí zajistit a v přihlášce uvést jméno minimálně 
jednoho kvalifikovaného rozhodčího, který bude rozhodovat celý závod. V případě nahlášení 2 a více družstev je 
TJ povinna zajistit ke každému družstvu rozhodčího, který bude rozhodovat v kategorii, ve které závodí její 
družstvo. Při nesplnění těchto podmínek zaplatí TJ pokutu 1.500 Kč za každého chybějícího rozhodčího.  

Při prezenci je třeba odevzdat tiskopisy s uvedenou obtížností ve 3 vyhotoveních. 

Dále je nutné při prezenci odevzdat povolení vysílajících složek na předvedení dvojných salt v kategorii Junior II A 

a Senior B. Závodník (trenér za závodníka) je povinen na vyžádání předložit průkaz zdravotní pojišťovny nebo 

občanský průkaz (nebo jejich kopii) pro ověření věku. Průkaz ZP je zároveň třeba poskytnout přivolané lékařské 

službě v případě úrazu.  
 

6. Startovné: 

1.500 Kč za každý tým, 800 Kč TRIO. 
Uhraďte bankovním převodem na č. účtu 283551389/0800, VS 022023, do 5. 2. 2023.  

Do zprávy je nutné uvést jméno organizace. 

 

7. Časový plán: 

Rozcvičení bude umožněno od 8:30 hod., program bude zveřejněn podle počtu přihlášených týmů po losování. 

Závod bude zahajovat kategorie Junior II. Časový harmonogram závodu bude zaslán přihlášeným týmům  

po losování. 
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8. Ceny: 

Týmy na prvních třech místech obdrží diplom, pohár a medaile. 
Týmy na dalších místech obdrží diplom. 
 

 
9. Námitky: 

Podle výše uvedených pravidel. 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Výsledky: 

Pořadatel vyhlásí po jednotlivých kategoriích, písemně zpracuje a zveřejní výsledky na webových 

stránkách SPV Praha. 

 
2. Další: 

Změny v rozpise vyhrazeny. 

Pořadatel nezodpovídá za ztrátu cenných předmětů a peněz. Za zdravotní stav cvičenců zodpovídá vysílající 

organizace. Úrazové pojištění je uzavřeno u VZP. 

 

V Praze dne 10. 1. 2023  

 

Andrea Šerclová 

ředitelka závodu 

 

 

Jitka Rosenbaumová 

za SPV Praha 

 

 


