ROZPIS
18. ročníku závodu ve společných skladbách a dvojic/trojic v moderní gymnastice

Cena města Chomutova
Závod je pořádán s podporou města Chomutova
A) Všeobecná ustanovení
Pořadatel: SC 80 Chomutov, oddíl MG
Datum konání: sobota 15. října 2022
Místo konání: sportovní hala SC 80 Chomutov, Březenecká 4704
Přihlášky: do 25.9.2022 na adresu:
Věra Nedbálková, Bezručova 4253, 430 01 Chomutov; tel.: 724 277 866
e-mail: vera.nedbalkova@seznam.cz. V přihlášce uveďte jmenovité složení jednotlivých
skladeb, dvojic a trojic, rok narození a náčiní společných skladeb, dvojic a trojic.
Hudby označené klubem, kategorií a náčiním poslat s přihláškou ve
tvaru MP3 na mail: teemu@volny.cz
Startovné: 1 000,- Kč za společnou skladbu, 400,- Kč za dvojici, 600,- Kč za trojici
Ubytování: nebude zajišťováno
B) Technická ustanovení
SPOLEČNÉ SKLABY
LINIE B
0.kategorie
I.kategorie
II.kategorie
III.kategorie
IV.kategorie

2013 a mladší – bez náčiní
2011 a mladší – libovolné náčiní
2009 – 2011 – míče nebo kužele nebo švihadla
2007 – 2009 – obruče
2007 a starší – obruče + míče (minimálně 2 O + 2 M)

BEZ NÁČINÍ
Naděje nejmladší C
Naděje nejmladší B
Naděje nejmladší A

2015 a mladší
2014 a mladší
2013 a mladší

LINIE A
Naděje mladší
Naděje starší
Juniorky

2012 a mladší – 4 – 6 obručí
2010 a mladší – 4 – 6 míčů
2007 – 2009 – 5 míčů

DVOJICE/TROJICE
Naděje nejmladší
Naděje mladší
Naděje starší
Juniorky
Seniorky

2013 a mladší – libovolný jeden druh náčiní
2012 a mladší – obruče
2010 a mladší – míče
2007 – 2009 – míče nebo kužele
2006 a starší – obruče nebo stuhy + míče

Podmínky účasti:
Každý oddíl přiveze min. 1 vyškolenou rozhodčí. Jméno uveďte v přihlášce.
Časový program:
Porada 9,15 hodin; závod od 10,00 hodin. Bude upřesněno v pokynech dle počtu
přihlášených společných skladeb.
Přihlášeným oddílům budou zaslány organizační pokyny (upřesněný časový
rozpis).
V Chomutově 28.8.2022

Věra Nedbálková v.r.
jednatelka závodu

