
ROZPIS 
Mistrovství České republiky  
v základním programu  
družstev na rok 2021 

 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1. POŘADATEL: z pověření ČSMG – GyTa Kyjov 

2. DATUM:  20. 11. 2021, sobota 

3. MÍSTO KONÁNÍ: sportovní hala Želva Dubňany, Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany 

4. VEDOUCÍ ČINOVNÍCI 

• technický ředitel mistrovství:  Petra Petrášová 

• ředitel mistrovství:    Vojtěch Kölbel 

• hlavní rozhodčí:   Marcela Zemánková 

• hospodář mistrovství:   Pavla Možíšová a ČSMG 

• hudební technik:   Darja Seloucká 

• vedoucí sboru počtářů:   Růžena Vnučková 

• vedoucí nástupu, tréninku:   Hana Hylšová  

• zdravotní služba:    Šárka Hakalová 

• delegát ČSMG:   Šárka Panská 
 
5. PŘIHLÁŠKY zasílají hromadně oblastní komise do 8. 11. 2021 – termín dodání přihlášky na 

sekretariát svazu:    ČSMG: info@csmg.cz 
    Marcela Zemánková - hlavní rozhodčí: zemankovamarcela@gmail.com  
   

a) Přihlášky se zasílají na oficiálním formuláři. Součástí přihlášky jsou kompletní výsledky oblastních 

přeborů a jejich rozpisy se sdělením, která další družstva doporučuje k postupu. Při nedodržení 

termínu přihlášek nebude závodnicím příslušné oblasti povolen start. 

b) Omluvy zasílají neprodleně mateřské oddíly závodnic na adresu sekretariátu svazu. 
 
6. LOSOVÁNÍ bude provedeno dne 11.11.2021 v tělocvičně ZŠ J.A.Komenského Kyjov, v 18.00 hodin za 
přítomnosti ředitele závodu, hlavní rozhodčí nebo rozhodčí s pověřením a technického ředitele mistrovství. 
Losování je veřejné pro členy ČSMG. Účast na vlastní náklady. 
 
7. CESTOVNÉ / UBYTOVÁNÍ 

• Viz. Směrnice č. 2 – organizační a finanční zabezpečení soutěží. Ubytování rozhodčích při účast na 
jednodenním MČR se hradí nad 300 km od místa bydliště. 

• Ubytování pro rozhodčí a delegáta ČSMG hradí a zajišťuje ČSMG. Nutno nahlásit do 1.11.2021 

• Ubytování pro trenérky a závodnice si zajišťují oddíly samy.  

Rozhodčí upřesní požadavky na nocleh na ČSMG. 

 

8. PREZENCE dne 20.11.2021 od 8.15 hodin do 9.00 hodin v závodní kanceláři Sportcentra Želva Dubňany 

Při prezenci musí trenérka předložit: 
a) platný registrační průkaz ČSMG (nemusí být zatavený) 
b) potvrzená lékařská prohlídka, ne starší jednoho roku nebo potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu 
c) zaplatit startovné ve výši 150,- Kč za závodnici v družstvu 
d) potvrzení registrovaných členů oddílu pro daný rok vystavené ČSMG na základě registrace 

 
Závodnici, která se nedostaví k prezenci ve stanovenou dobu, nezaplatí startovné nebo, která nemá 
v pořádku doklady, nebude povolen start. 
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B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. PŘEDPISY 
Závod se koná dle platných pravidel moderní gymnastiky, soutěžního řádu, ustanovení tohoto rozpisu 
a dle popisu sestav ZPMG.  
 

2. DISCIPLÍNY 

• I. kategorie sestava bez náčiní (nová 2020) 
    sestava se švihadlem  

• II. kategorie sestava se švihadlem (nová 2020) 
sestava s obručí (nová 2020) 

• III. kategorie sestava s obručí 
sestava s míčem 

• IV. kategorie sestava se stuhou (nová 2020 
sestava s kužely 

• V. kategorie sestava s kužely ZPMG 
volná sestava (viz. KPMG) 

3. STARTUJÍ 

•  I. kategorie ročníky 2012, 2013 

•  II. kategorie ročníky 2010, 2011 

•  III. kategorie ročníky 2008, 2009 

•  IV. kategorie ročníky 2005 až 2007 

•  V. kategorie ročníky 2005 a starší 
 

4. ZÁVODIŠTĚ s kobercem 13 x 13 metrů. 
 

5. HUDEBNÍ DOPROVOD – mp3 přehrávač. Povinnou hudbu zajistí pořadatel. Pro volnou skladbu V. 
kategorie zaslat hudbu emailem na adresu gytakyjov@seznam.cz ve formátu mp3, do názvu dát: 
jméno_oddíl_náčiní. Hudbu zaslat do 13.11.2021 
 

6. ČASOVÝ PROGRAM 

• rozcvičení   8.45 až   9.50 hodin 

• prezence   8.15 až   9.00 hodin 

• porada rozhodčích   9.00 až   9.30 hodin 

• technická porada činovníků, trenérek a rozhodčích   9.45 až 10.00 hodin 

• zahájení závodu / nástup všech družstev 10.00 hodin   

• I. kategorie 10.10 až 11.50 hodin 

• II. kategorie 11.55 až  13.35 hodin 

• Přestávka na oběd 

• III. kategorie 

13.35  
14.05 

až 
až  

14.00 
15.45 

hodin 
hodin 

• IV. kategorie 

• V. kategorie 

15.50 
17.35 

až 
až 

17.30 
19.15 

hodin 
hodin 

• ukončení závodu 19.30 hodin   

Porada rozhodčích, zhodnocení rozhodování po skončení závodu 

 

7. TITULY A CENY 
a) vítězné družstvo získá titul mistryně České republiky, medaili a diplom 
b) závodnice družstev na 2. a 3. místě získají medaili a diplom 
c) závodnice družstev na dalších místech získají účastnický diplom 
d) první tři závodnice v jednotlivých kategoriích získají medaili a diplom 
 

8. POSTUPOVÝ KLÍČ  
1. Oblastní přebory probíhají jako soutěž jednotlivkyň 
2. Mistrovství ČR probíhá jako soutěž družstev (5členných) v kategorii I. – V.  

a) Přímo postupují maximálně 2 družstva z oblastních přeborů a družstvo pořádajícího 
oddílu (složené ze závodnic, které si postup zajistily oficiálně; nepovoluje se hostování), 
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doplněné do 24 + 1 na základě počtu startujících na oblastních přeborech. 
b) Vítězné družstvo je složené po jedné závodnici I., II. III. IV. a V. kategorie (tzn., že 

družstvo č. I. Je složené ze závodnic na 1.místě OP, družstvo II. ze závodnic na 2.místě 
OP atd.). 
Náhradnice se povolávají pouze z důvodu nemoci na základě lékařského potvrzení. 

                   Oblast může udělat konečnou nominaci až do prezentace MČR (z důvodu onemocnění) 
c) V případě nenaplnění postupového klíče předsedkyně STK doplní do startovní listiny 

pouze družstva, která byla uvedena v přihlášce pod čarou, tzn. Byla doporučena oblastní 
komisí. 

9. Organizace soutěže 
Viz. Program soutěží na rok 2021 
Družstva jsou pětičlenná, do výsledku družstva se počítají čtyři nejlepší umístění členek 
družstva. 

• Vyhlašuje se soutěž družstev. V jednotlivých kategoriích se vyhlásí první 3 závodnice. 

• Vyhlášení výsledků po skončení celé soutěže. 
 

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) všechna ustanovení tohoto rozpisu budou přesně dodržována 
b) pořadatel zpracuje úplné výsledky, které 

• zašle do 24 hodin e-mailem info@csmg.cz  na sekretariát svazu 

• zašle ihned na e-mail: webcsmg@seznam.cz (výsledky pro stránky ČSMG) 

• předá po skončení závodu 1x hlavní rozhodčí a 1x ČSMG 
c) náčiní musí odpovídat předepsaným normám 
d) úbor rozhodčí musí odpovídat předepsaným normám 
e) doping je v soutěžích ČSMG zakázán a postihován podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 

ve sportu (Antidopingový výbor ČR) – směrnice: Světový antidopingový kodex – platný od 1.1.2004. 
 
Praha srpen 2021       Aneta Ježová   
              předsedkyně komise STK ČSMG 
 

MČR / základní program 

     Hlavní rozhodčí: Marcela Zemánková  
     Asistentku:   Jindřiška Emmerová   
 
Pomezní rozhodčí a rozhodčí pro časomíru:    nominuje pořádající oddíl, minim. rozhodčí III. třídy 
 

Pha  Panská Šárka 

JM Rejdová Alice 

SČ Smoláková Michaela 

ZČ Vodičková Olga 

JČ Bublíková Monika 

VČ Kabátová Erika 

SM  Miketová Jaroslava 

VYS Trembaczová Markéta 

 
Náhradnice: Šichnárková Iva, Řežábová Šárka, 

 

Vyplněnou návratku, případně omluvu zašlete na sekretariát svazu a hlavní rozhodčí nejpozději do 

10.11.2021. Požadavky na ubytování do 1.11.2021 

 

Kontakt: sekretariát ČSMG        e-mail  info@csmg.cz 

  hlavní rozhodčí – Marcela Zemánková  e-mail zemankovamracela@gmail.com   
 
Praha listopad 2021          
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