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ČESKOMORAVSKÝ POHÁR SPOLEČNÝCH SKLADEB 
Moderní gymnastiky - linie B pro rok 2022 

 

III.KOLO ČESKÉHO POHÁRU 
 

Memoriál Míly Morávkové 
 

 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel: TJ Vodní stavby Praha - Zelený pruh 
 
Datum: sobota 12.11.2022 
 
Místo:  hala Střední školy technické, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 
 
Činovníci: ředitel závodu:  Kateřina Stárová 
  hlavní rozhodčí:  Gabriela Davidová 

hospodář:   Eva Bártová 
  výpočetní technik:  Anežka Šťástková 
  hudební technik:  Silva Drahošová 
  hlasatel:   Veronika Svobodová 
  zdravotník:   Mariana Škvorová 
 
Přihlášky: Každý oddíl může přihlásit libovolný počet skladeb do libovolných kategorií. 

Pořadatel si však vyhrazuje právo upravit počet provedení v jednotlivých 
kategoriích. Přihlášky zasílejte do 31.10.2022 na e-mail 
katerina.starova@seznam.cz.  

 
Cestovné a stravování: na vlastní náklady účastníků 
   
Losování: 3.11.2022 v 18.00 hod., v hale Zelený pruh 
 
 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
 
Pravidla: Soutěží se podle „Pravidel SS linie B“ a „Českomoravského poháru 

společných skladeb linie B pro rok 2022“. 
Každý trenér zodpovídá za zdravotní stav svých svěřenkyň. 
 

Závodní plocha:  koberec 13 x 13 m 
 
Hudební doprovod: Hudby zašlete ve formátu MP3 na adresu 

polackova.tery@gmail.com nejpozději do 31.10.2022. Soubory 
nezapomeňte pojmenovat názvem oddílu, názvem skladby 
a kategorií. 

 
Startovné:   1000,- Kč za skladbu 
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Kategorie Českomoravského poháru: 
 
  0.B kategorie - ročníky narození 2015 a mladší 
    - skladba bez náčiní, 4-6 členek, povolena 1 náhradnice 
 
  0.A kategorie - ročníky narození 2013 a mladší 
    - skladba bez náčiní, 4-6 členek, povolena 1 náhradnice 
 
  I. kategorie - ročníky narození 2011 a mladší 

    - skladba s libovolným normalizovaným náčiním, 4-6 členek                                             
    - povolena 1 náhradnice 
 
  II. kategorie - ročníky narození 2009 - 2011 

    - skladba s míči, švihadly nebo kuželi, 4-6 členek 
    - povolena 1 náhradnice 
 
  III. kategorie - ročníky narození 2007 - 2009 
    - skladba se obručemi, 4-6 členek, povolena 1 náhradnice 
 
  IV. kategorie - ročníky narození 2007 a starší 
    - skladba míče + obruče (minimálně 2 + 2), 4-6 členek 
    - povolena 1 náhradnice 
 
Předběžný harmonogram:   9.30 zahájení závodu 0A.,0B. a I.kat. 
    13.00 vyhlášení dopolední části 
    15.00 zahájení závodu II., III. a IV.kat. 
    18.30 vyhlášení odpolední části    

Časový program bude upřesněn na základě přihlášek. 
 
Podmínky účasti: Platný registrační průkaz ČSMG, zaplacení startovného. 
 
 
C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
Rozhodčí: Každý oddíl nominuje 2 rozhodčí, jejichž jména 

a kvalifikaci uvede v přihlášce. 
Nominace rozhodčích bude upřesněna dle přihlášek. 

 
Pořadatelé: si vyhrazují právo kontroly registračních průkazů ČSMG, 

zašlou všem přihlášeným nominaci rozhodčích s časovým 
harmonogramem soutěže a plánem rozcvičení. 

 
Diplomy a ceny: Všechna zúčastněná družstva obdrží diplomy a drobné ceny. 

Družstva z Čech účastnící se Českého poháru získají body do 
celkového hodnocení „Českomoravského poháru 2022“, umístí-li 
se na 1.-15.místě. Družstva z Moravy nezískají body, ale mohou 
být oceněna na medailových pozicích. 
První tři družstva v každé kategorii obdrží medaile. 
 

  
Těšíme se na Vaši účast.       Kateřina Stárová 


