
SPORTCLUB 80 CHOMUTOV 
oddíl MG 

R O Z P I S 

35. ročníku závodu v moderní gymnastice 
 CHOMUTOVSKÝ POHÁR 

 

SOUTĚZ JE POŘÁDÁNA ZA PODPORY MĚSTA CHOMUTOVA 

 

A)  Všeobecná ustanovení 

       Pořadatel:  SC 80 Chomutov, oddíl MG 

       Datum konání: neděle 19. dubna 2020 

       Místo konání:  sportovní hala SC 80 Chomutov,ul. Březenecká 

       Přihlášky:   do 31.3.2020 na adresu: 

                           Věra Nedbálková, Bezručova 4253, 430 01 Chomutov; mobil  724277866  

               e-mail: vera.nedbalkova@seznam.cz 

       Hudby ve formátu MP3, označené klubem, jménem, kategorií a náčiním poslat s přihláškou   

       na e-mail:    teemu@volny.cz. 

        

       Startovné:   250,- Kč       - závodnice naděje nejmladší C, B, KP 

 350,- Kč  - ostatní kategorie 

       Ubytování:  Noclehy nezajišťujeme. 

 

B) Technická ustanovení   

 Kombinovaný program: 1.kategorie  2011 - 2012 - bez náčiní 

    2.kategorie   2009 - 2011 - švihadlo 

    3.kategorie   2007 - 2009 - míč 

    4.kategorie   2004 - 2007 - kužele 

    5.kategorie   2004 a starší - libovolná volná 

 

 Volný program:   Naděje nejmladší C) 2014 a mladší - bez náčiní 

    Naděje nejmladší B 2013   - bez náčiní 

    Naděje nejmladší A 2012   - bez náčiní + švihadlo 

    Naděje mladší  B     2011   - bez náčiní + libovolná  

    Naděje mladší  A  2010  - švihadlo + obruč  

    Naděje starší B  2009  - míč + kužele 

    Kadetky mladší   2008, 2009 - kužele + libovolná 

    Kadetky starší  2005 - 2007 - míč + libovolná 

    Dorostenky   2004 a starší  - obruč + libovolná 

         

 obtížnost: dle Programu soutěží na rok 2020 a jeho doplňků. 

 

  Podmínky účasti: 

 Každý oddíl může přihlásit max. 8 závodnic do libovolné kategorie volného programu , max. 8  závodnic   

 do kombinovaného programu, pořádající oddíl si vyhrazuje právo většího počtu startujících závodnic. 

     Každý oddíl přiveze 1 – 2 vyškolené rozhodčí. Jméno a kvalifikaci uveďte v přihlášce. 

 

Časový program:  

 Porada 9,00 hodin; závod od 9,45 hodin. Bude upřesněno v pokynech dle počtu přihlášených závodnic. 

 

C) Závěrečná ustanovení 

  Pořadatel zpracuje výsledkové listiny a zašle je zúčastněným oddílům. 

  Přihlášeným oddílům dojdou před závodem organizační pokyny. 

                                                              

V Chomutově 8.3.2020                                   
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