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Propozice soutěže 

 

2. závodu Českého poháru TeamGym 2022 

 

1. ročník 

Pohár města Kadaně v TeamGymu 

s vloženým závodem Mini TeamGym 

 
Pořadatel:  TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. s pověřením TK TeamGym ČGF 

 

Datum konání: Neděle 15. 5. 2022, podrobný časový rozpis bude zaslán nejpozději 

9. 5. 2022 na email uvedený v přihlášce 

 

Místo konání: Víceúčelová sportovní hala Kadaň, U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň 

 

Ředitelka závodu: Kateřina Jandová +420 731 94 11 94, jandovaka@seznam.cz 

 

Hlavní rozhodčí: Anna Majerová 

 

Přihlášky:  Do 29. 04. 2022 přes Google formulář:   
   https://forms.gle/AcYdUJHoepGrsXLZ7 

 Kapacita závodu Mini TeamGymu Junior 0 je omezena, o zařazení 

do závodu rozhoduje datum přihlášky. Pořadatel si vyhrazuje právo 

po překročení kapacity tým do závodu nezařadit. 

 Název týmu v přihlášce musí být shodný pro všechny závody ČP 

v roce 2022! 

 

Kategorie: TEAMGYM   (muži, ženy, smíšené týmy) 

  MINI TEAMGYM (bez rozdílu pohlaví) 

 

Vyšší výkonnostní kategorie 

 TeamGym Senior A  16 let a starší  nar. 2006 a dříve 

 TeamGym Junior A  12 – 17 let   nar. 2005 – 2010 

  

Nižší výkonnostní kategorie 

 TeamGym Senior B  16 let a starší  nar. 2006 a dříve 

 TeamGym Junior II  11 – 16 let   nar. 2006 – 2011 

 TeamGym Junior I  7 – 11 let   nar. 2011 – 2015 

 Mini TeamGym Junior 0 7 – 9 let  nar. 2013 – 2015 
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Výkonnostní omezení pro kategorie Junior II a Senior B: 

 Pokud tým spadající do kategorie Junior II uvede na formulářích před 

závodem ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, 

které v součtu dosáhnou 12.00 a více bodů, musí se přihlásit do vyšší 

výkonnostní kategorie Junior A. 

 Pokud tým spadající do kategorie Senior B uvede na formulářích před 

závodem ČP hodnoty obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, 

které v součtu dosáhnou 14.00 a více bodů, musí se přihlásit do vyšší 

výkonnostní kategorie Senior A. 

 Pokud tým v kategorii Junior II dosáhne při závodě ČP hodnoty obtížnosti pro 

pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 12.00 a více 

bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek v daném závodě ČP anulován a 

neobdrží pohárové body. 

 Pokud tým v kategorii Senior B dosáhne při závodě ČP hodnoty obtížnosti pro 

pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu, které v součtu dosáhnou 14.00 a více 

bodů (tolerance 0.2 b), bude jeho výsledek v daném závodě ČP anulován a 

neobdrží pohárové body. 

 

Upozornění: Po uzávěrce přihlášek již nelze zařazení do kategorií měnit! 

 

Další podmínky pro zařazení do kategorií: 

 pro zařazení do kategorie smíšených týmů je nutná účast minimálně 3 gymnastů 

opačného pohlaví v pohybové skladbě, přičemž v každé sérii na akrobacii a 

trampolíně je nutné vždy dodržet poměr 50% gymnastů odlišného pohlaví - tato 

možnost platí nově pro všechny kategorie (včetně Junior A a Senior A) 

 možnost účasti 1-2 gymnastů odlišného pohlaví platí nově pro všechny kategorie 

(včetně Junior A a Senior A); v tomto případě, se nejedná o smíšený tým a soutěžní 

kategorie je určená pohlavím většiny gymnastů  

 zařazení týmu do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího gymnasty, přičemž 

maximálně 50 % týmu dané kategorie může být doplněno gymnasty z nižší věkové 

kategorie, a to následovně: 

- tým kategorie Junior II lze doplnit gymnasty ve věku 7–10 let 

- tým kategorie Senior B lze doplnit gymnasty ve věku 11–15 let 

- tým kategorie Junior A lze doplnit gymnasty ve věku 11 let 

- tým kategorie Senior A lze doplnit gymnasty ve věku 12–15 let 

      

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

Disciplíny:  

TEAMGYM:  Pohybová skladba 

    Akrobacie 

    Trampolína 

 

MINI TEAMGYM: Akrobacie 

    Trampolína 
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Závodí se podle: 

 Technického řádu Českého poháru platného pro rok 2022 

 Pravidel UEG 2017-2021 Senior A a Junior A (publikováno 2017, revize B, 

červen 2019) a Českého překladu mezinárodních pravidel UEG s adaptací na 

soutěž Junior I, II a Senior B v České republice (revize 1, březen 2019, s platností 

od 1.9.2020), 

 Ustanovení tohoto rozpisu. 

 Kategorie Mini TeamGym Junior 0 soutěží dle pravidel pro kategorii Junior I v 

disciplínách akrobacie a trampolína dle výše uvedených pravidel a přílohy A6 

prvků pro nižší soutěže mimo ČP. V kategorii Junior 0 se nerozlišuje pohlaví, v 

každé sérii může z počtu 6 gymnastů v sérii být libovolný poměr chlapců a 

dívek. 

 

Aktuální verze dokumentů jsou dostupné na webu: 

https://www.gymfed.cz/1014-pravidla-teamgym-2017-revize-b.html 

 

Nářadí:  

 Pohybová skladba – Junior A a Senior A koberec 14 x 16 m, ostatní kategorie 

koberec 14 x 14 m.  

 Akrobacie - Tumble-track, délka 15 m s rozběhem 16 m a doskokovou plochou 

(délka 5 m, šířka 4 m, složeno z duchen slepených suchými zipy). 

 Trampolína - přeskokový stůl 120 – 160 cm, pěnový stůl Diony výška 

105/115/125/135 cm.  

K dispozici budou trampolíny: 

Eurotramp „motýl” 

Eurotramp Teamgym 

Eurogym minitrampolína Super G 36 pružin  

 

Týmy mohou použít vlastní trampolíny splňující Technické předpisy pro nářadí 

soutěží TeamGym, v platném znění. 

 

Na doskoku u akrobacie i trampolíny bude k dispozici přídavná žíněnka 3 x 2 m, 

výška 10 cm. 

 

Startují: TeamGym 
  6 - 12ti členné týmy včetně náhradníků – JI, JII, Senior B 

  6 – 10ti členné týmy plus 2 náhradníci – Junior A a Senior A 

 Mini TeamGym 

  6 - 12ti členné týmy včetně náhradníků – Junior 0  

  

 Závodník smí startovat pouze v jednom týmu a v jedné kategorii. 

 

 Hostování je povoleno. Počet hostujících závodníků musí být nižší než 50 % členů 

týmu. Souhlas s hostováním potvrzený mateřskou organizací (oddílem, klubem) 

bude předložen při prezenci. 

 

Formuláře obtížnosti: 

 Kategorie Teamgym: 

Formuláře obtížnosti, hudbu a soupisky budete nahrávat do online 

registračního systému po uzávěrce přihlášek. TERMÍN VYPLNĚNÍ 

FORMULÁŘŮ V ONLINE SYSTÉMU BUDE DO ČTVRTKA 12.5. 

23:59. 

https://www.gymfed.cz/1014-pravidla-teamgym-2017-revize-b.html
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Tj. do uzávěrky pošlete přihlášku, hudbu a zaplatíte startovné a po uzávěrce 

přihlášek všem přihlášeným pošleme podrobné informace k zadávání do 

systému. 

Při prezenci odevzdat formuláře vytištěné z online systému 6x pro AKR, 

6x pro TRA a 8x pro PS (v případě změn formuláře upravené). 

 Kategorie Mini TeamGym: 

Formuláře obtížnosti odevzdáte vyplněné při prezenci 6x pro AKR, 6x pro 

TRA. Nebudete vyplňovat online systém.  

 

 

ORGANIZAČNÍ:  

 

Hudební nahrávky: ve formátu mp3 na e-mail: jandovaka@seznam.cz do 29. 04. 2022 

- každá skladba musí být označena jménem týmu (dle přihlášky), 

kategorií a disciplínou (AKR/TRA/PS) Druzstvo_kategorie_disciplina.  

Příklad: DDMKadan_JuniorI_AKR. 

Kategorie TeamGym budou nahrávat hudbu zároveň i do online 

systému. Všem doporučujeme přivést s sebou jako zálohu hudbu na 

Flash disku. 

 

Při prezenci budou předány:  

 Soupiska závodníků (jména závodníků s daty narození) označená 

názvem týmu, kategorií týmu, potvrzená razítkem vysílající 

organizace, datumem a podpisem. 

 Formuláře obtížnosti vytištěné z online systému pro kategorie 

TeamGym, a to 6x pro AKR a TRA, 8x pro PS. Pro kategorii Mini 

TeamGym vyplněné tiskopisy formulářů 6x AKR a 6x TRA. 

 Povolení vysílajících složek na dvojná salta. 

 Souhlas s hostováním potvrzený mateřskou organizací, pokud jsou 

v týmu hostující závodníci. 

 

Startovné: 1500,- Kč za tým. Startovné je splatné do 29. 04. 2022, převodem na 

účet 225094845/0600 pro identifikaci uveďte TG+název oddílu a VS 

150522.  

 

Podmínky účasti:   

 Včas zaslaná přihláška. 

 Včas uhrazené startovné a případně poplatek za chybějící rozhodčí. 

 Zaslaná hudba. 

 Odevzdání dokumentů uvedených v bodě „Při prezenci budou předány”. 

  

Každá organizace, která nominuje do závodu svůj tým/týmy, musí zajistit na 

své náklady za každý tým minimálně jednoho kvalifikovaného 

rozhodčího. Rozhodčí bude rozhodovat celý závod a musí se zúčastnit 

porady rozhodčích. V případě, že orgnizace není schopna rozhodčího zajistit 

dle výše uvedených podmínek, je nutné uhradit poplatek 2000 Kč za každého 

chybějícího rozhodčího. Poplatek uhradit společně se startovným na výše 

uvedený účet. Rozhodčím bude před závodem zasláno rozlosování 

rozhodčích (pořadatel si vyhrazuje právo na změny obsazení jednotlivých 

panelů rozhodčích před začátkem závodu).  

 

Rozcvičení: Dle harmonogramu zaslaného nejpozději v pondělí  9. 5. 2022. 
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Dopomoc: Trenéři poskytující dopomoc na akrobacii a trampolíně musí být starší 18 let. 

 

Ceny: Týmy, které se umístí na 1. – 3. místě ve všech kategoriích obdrží diplom, 

pohár a členové týmů medaile. V kategorii Mini TeamGym se nerozlišují týmy 

na dívčí, chlapecké a smíšené. 

 

Stravování: Nezajišťuje se. Po dobu závodu bude v objektu otevřen bufet s drobným 

občerstvením.  

  Rozhodčím a organizátorům bude poskytnuto občerstvení. 

Ubytování: Možné po dohodě s pořadatelem v prostorách DDM Šuplík Kadaň, Jana 

Roháče 1381, za 80 Kč/os/noc, vlastní spacák a karimatka. V případě zájmu 

kontaktujte ředitelku závodu. 

Parkování: Zdarma přímo u haly a v přilehlém okolí. 

Vyhlášení: Týmy jsou povinny účastnit se vyhlášení, jinak budou diskvalifikovány. 

 

TERMÍNY:  29.4. – zaslání přihlášky, hudby, platba startovného 

 9.5. – nejpozdější termín zaslání harmonogramu závodu 

 12.5. 23:59 – vyplnění formulářů v online systému 

 

 Za zdravotní stav cvičenců zodpovídá vysílající organizace.  

 Účastí na závodu souhlasíte s pořizováním video a foto dokumentace během závodu. 

Pořadatel nezodpovídá za ztrátu cenných předmětů a peněz. 

 Závod proběhne v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními a pořadatel si 

vyhrazuje právo závod zrušit či omezit, pokud by jeho průběh mohl být opatřeními 

omezen. V takovém případě budou uhrazené startovné a poplatky za chybějící 

rozhodčí přihlášeným týmům vráceny. 

 

 

Těšíme se na vás.         

V Kadani dne 19. 4. 2022       

 

za TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. 

 

Kateřina Jandová 

Michaela Juříková 

             

 

 


