
1. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: GSK Ústí nad Labem, https://gsk-usti.cz
Datum konání: neděle, 25. 10. 2020
Místo konání: sportovní hala UJEP, ulice Resslova 5903, 400 01 Ústí nad Labem
Přihlášky: do 5. 10. 2020 na email: libukyr@seznam.cz.
Hudby jednotlivých sestav zasílejte s přihláškou ve tvaru MP3 na email: albrechtovazuzana@seznam.cz . 
Hudby označte klubem, jménem, kategorií a náčiním.
Startovné:         300,- Kč za závodnici ZPMG 

               300,- Kč za závodnici KPMG 

Ubytování: V případě zájmu o ubytování nás kontaktujte na email: albrechtovazuzana@seznam.cz

2. Technická ustanovení – obtížnost dle Programu soutěží na rok 2020 a jeho doplňků

KOMBINOVANÝ PROGRAM

I. kategorie A 2011 Volná BN
I. kategorie B 2012 Volná BN
I. kategorie C 2013 a ml. Volná BN
II. kategorie A 2009 Volná švihadlo
II. kategorie B 2010 Volná švihadlo
III. kategorie 2007 – 2009 Volná míč
IV. kategorie 2004 – 2007 Volná kužele
V. kategorie 2004 a st. Libovolná volná

 
ZÁKLADNÍ PROGRAM

0. kategorie B 2014 – 2015 Cibulenka + akrobacie
0. kategorie A 2013 Bez náčiní + akrobacie
I. kategorie 2011 – 2012 Bez náčiní + švihadlo
II. kategorie 2009 – 2010 Švihadlo + obruč
III. kategorie 2007 – 2008 Obruč + míč       
IV. kategorie 2004 – 2006   Míč + kužele
V. kategorie 2004 a starší Kužele + libovoné náčiní

Podmínky účasti: Každý oddíl může přihlásit max. 5 závodnic do libovolné kategorie kombinovaného programu a 
max. 3 závodnice do kategorie základního programu. Pořádající oddíl si vyhrazuje právo většího počtu startujících 
závodnic. Podmínkou přihlášení závodnic je účast rozhodčí !!!  Každý oddíl přiveze 1 – 2 vyškolené rozhodčí. 
Jméno a kvalifikaci rozhodčího uveďte v přihlášce.
Časový program: Bude uvedeno v pokynech dle počtu přihlášených závodnic.
 

3. Závěrečné ustanovení
Pořadatel zpracuje výsledkové listiny a zašle je zúčastněným oddílům.
Organizační pokyny budou přihlášeným oddílům zaslány, před závodem.

Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Libuše Kyralová

předsedkyně GSK Ústí nad Labem
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PŘIHLÁŠKA na 2. ročník závodu v moderní gymnastice Ústecký pohárek – 25. 10. 2020
 

KOMBINOVANÝ PROGRAM:
 

Oddíl:   

 

1. ZÁVODNICE: 

                                        Jméno, příjmení, ročník narození                              kategorie a náčiní
 

2. ZÁVODNICE: 

                                        Jméno, příjmení, ročník narození                              kategorie a náčiní
 

3. ZÁVODNICE: 

                                        Jméno, příjmení, ročník narození                             kategorie a náčiní
 

4. ZÁVODNICE: 

                                        Jméno, příjmení, ročník narození                              kategorie a náčiní
 

5. ZÁVODNICE: 

                                        Jméno, příjmení, ročník narození                              kategorie a náčiní
 
 

1. ROZHODČÍ:   

                                             jméno a příjmení                                                    kvalifikace

2. ROZHODČÍ:   

                                             jméno a příjmení                                                    kvalifikace
 

TRENÉRKA:       

     jméno a příjmení 

(trenérka bude vpuštěna do haly pouze s cedulkou, obdrženou u prezentace)
Termín uzávěrky  přihlášek 5. 10. 2020 !!!
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