
ŘÍČANY TEAMGYM CUP 
3. ročník 

 
Pořadatel:  Gymnastika Říčany 
 
Datum konání: neděle 17. 3. 2019 
 
Místo konání: hala Na Fialce, Mánesova 2530/3a, Říčany 
 www.nafialce.cz 

 
Doprava: vlakem - do stanice Říčany, odsud 5 minut pěšky směr náměstí 
   autem - parkování před halou-pouze pár míst, zadní parkoviště u potravin 

Albert       
Kategorie:  Kategorie 0 :   2011 a mladší 
    

Kategorie I A:   2010 - 2009 
Kategorie I B:  2010 - 2009 
 

Kategorie II A:  2008 - 2005   (Junior 2) 
Kategorie II B:  2008 - 2005   (Junior 2) 
 

Kategorie TRIA:   2007 – 2003   (Junior 2) 
 

Ve všech kategoriích závodí společně žákyně 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, mix) nebo budou vyhlášeny společně jen na základě 
kategorií. O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího 
závodníka. 
 

Pravidla:  Závodí se podle pravidel platných od 1.1.2018 – pravidla Junior UEG a Senior 
UEG s následujícími výjimkami pro tuto soutěž. 

 

Výjimky z pravidel: 
1) U kategorie 0 není požadována týmová série na akrobacii a přeskoku.  
2) U kategorie 0 je na přeskoku povolen náskok do dřepu, výskok, hodnota 

prvku je 0,05 b. 
3) U kategorie 0 není na akrobacii požadován doskok do vyznačené 

doskokové zóny. 
4) U kategorie IB – pokud více než 3 cvičenky/cvičenci splní v jedné 

nebo více sériích obtížnost prvků 0,30 bodů a vyšší, musí se přihlásit 
do kategorie A. Tzn., že maximálně 3 závodníci mohou mít obtížnost 0,3 
b a vyšší během celého cvičebního programu na akrobacii . To stejné platí 
pro trampolínu.Pokud obtížnost přesáhnou,budou zařazeni do kategorie A. 

5) U kategorie IIB – pouze 6 řad v celém cvičebním programu na daném 
nářadí (akrobacie či trampolína) může přesáhnout obtížnost prvků 
0,40 bodů a vyšší, ostatní řady jsou hodnoty nižší (max.0,3 bodu).  

6) U kategorie IIB – na akrobacii stačí pouze 1 tříprvková řada.  
7) Závodní čísla nebudou použita. 
8) Maximální počet dětí v družstvu je 10. 



 
Disciplíny:  1. Akrobacie 
   2. Trampolína 
 
Přihlášky: Do 28. 2. 2019 na e-mail: kadriana@seznam.cz. Žádejte prosím potvrzení o 

přijetí e-mailu. Přihláška musí obsahovat název družstva, počet závodníků a 
kategorii (upřesněte dívky, mix), jméno a kontakt (e-mail i telefon) na 
vedoucího družstva a rozhodčího. 
Hudební nahrávky zasílejte v elektronické podobě (formát mp3) na e-mail: 
tomas.bernard@pesystems.cz nejpozději do 28..2..2019. Pro disciplíny 
používejte zkratky AKR, TRA. Nahrávky zašlete ve formátu: název oddílu – 
kategorie – disciplína. 
 
V každé kategorii je možno nahlásit 2 družstva za jednotu. Po naplnění 
kapacity závodu si pořadatel vyhrazuje právo na omezení družstev z jedné 
jednoty !  
 
Při prezenci budou předány: 
1) Soupiska závodníků s ročníkem narození závodnic či závodníků 
2) Formuláře s indexem obtížnosti pro akrobacii (3x) a trampolínu (3x) na 

předepsaných tiskopisech 
 
Časový harmonogram soutěže a rozcvičení bude zaslán přihlášených 
družstvům do 10.3.2019. 

 

 
Podmínky:  Každá jednota, která nominuje do závodu své družstvo/družstva, musí zajistit 

minimálně jednoho rozhodčího s platnou licencí TG (při přihlášení 3 a 
více družstev – minimálně 2 rozhodčí s platnou licencí TG), který bude 
rozhodovat celý závod. V případě, že není schopna rozhodčího zajistit, 
zaplatí pokutu ve výši 800,- Kč. 

 
Startovné: 1 000,- Kč za družstvo, 500,- Kč za Trio. Startovné se hradí u prezence.  
 
Nářadí: Na akrobacii bude použit pružný akrobatický pás 14m, pro kategorii I, II a III 

bude k dispozici nafukovací pás airtrack (rozměry 20cm x 1,4m x 8m). Doskoková 
plocha bude vyznačena.  
Na přeskoku bude k dispozici klasická švédská bedna s maximální výškou 
110 cm a molitanový cvičný přeskokový stůl Dijony, dále trampolína Minitramp 
125 TeamGym a Eurotramp TG premium 125x130cm. 

 
Stravování:  Po dobu závodu bude v objektu otevřena kavárna. 
 
Ceny: Vítězná družstva ve všech kategoriích obdrží pohár a členové družstev 

medaile. Všechny závodnice či závodníci obdrží drobnou cenu. V kategorii 0 
obdrží všichni závodníci medaile. 

 
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti zdarma 
 
Těšíme se na vás!         Říčany , leden 2019 
 
 Jitka Jechová       Adriana Krenková 
 ředitelka soutěže       hlavní rozhodčí soutěže 


