
ÚSTECKÝ POHÁR  

V MODERNÍ GYMNASTICE 

KDY: 

26. dubna 2015 

9:00 – 18:00 

KDE: 

Sportovní hala 

UJEP 

Klíše 

TĚŠÍME SE  

   NA  VÁS! 



GSK  Ústí nad Labem      
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem  

 

 

  Všeobecná ustanovení: 

 

   Přihlášky:  zašlete do  10. dubna 2015  

na adresu: Radka Tománková, E. Destinové 12, 400 01 Ústí nad Labem 

e-mail:      radkatom@volny.cz, tel: 602 295 842 

 

   Zápisy sestav: je možné poštou ve 4 kopiích nebo emailem na stejnou adresu jako přihlášky, 

termín doručení nejpozději do 20.dubna 2015 . Pokud zápisy nebudou doručeny do    

tohoto termínu, závodnice nebude zařazena do soutěže 

 

   Podmínky startu:   Každý oddíl může přihlásit max. 6 závodnic do volného programu a 6 do  

                               kombinovaného programu, nejvíce však 3 závodnice do jedné kategorie. Pořádající  

                               oddíl si vyhrazuje právo většího počtu závodnic 

                                   Účast nejméně  1 kvalifikované rozhodčí je podmínkou 

 

   Startovné:  250,- Kč 2 sestavy 

                        200,- Kč 1 sestava 

     

   Technická ustanovení: 

 

    Závodí se podle pravidel MG a programu soutěží platných pro rok 2015 a jejich doplňků 

 

    Volný program: 

 

 Naděje nejmladší B)  2008 a mladší - bez náčiní 

 Naděje nejmladší A)  2007  - bez náčiní 

 Naděje mladší      2005 - 2006 - BN + libovolné náčiní  

 Juniorky   2000 - 2002 - ŠV + libovolné náčiní 

 Kadetky mladší   2003 - 2004 - obruč + libovolné náčiní  

Kadetky starší   2000 - 2002 - ŠV + libovolné náčiní 

  

     Kombinovaný program: 

 III.VTp   2004 - 2006 - volná sestava BN 

 II.VTp    2002 - 2004 - volná sestava s obručí 

 I.VTp    1999 - 2002 - volná sestava se stuhou 

 ŽENY    1999 a starší - 2 VS s libovolným náčiním 

         

Předpokládaný časový harmonogram: 

 

8:00 – 9:15 prezentace závodnic 

8:00 – 9:45 rozcvičení závodnic na ploše 

9:15 – 9:45 porada rozhodčích a trenérek 

10:00  slavnostní zahájení závodu  

 

Ukončení závodu a slavnostní vyhlášení výsledků upřesníme podle počtu přihlášených závodnic. 

 Po uzavření přihlášek zašleme také rozpisem rozcvičení a organizační pokyny. 

        

Na Vaši účast se těší 

Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem    

mailto:radkatom@volny.cz

