
 

 

 

PROPOZICE 
oblastní soutěže TeamGym Junior OPEN a Malý TeamGym OPEN  

Olomouc 2021 (kraj Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský)  
 

A   Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel: Župa Olomoucká – Smrčkova 
Termín: 13.11. 2021 
Místo:  Hala Gymnázia Čajkovského, „Čajkaréna“, Čajkovského 9, 779 00 Olomouc 
Ředitel závodu: Ing. Antonín Skácel 
Produkce: Jan Nemrava 
Hlavní rozhodčí: Ing. Lenka Jandová 
Ozvučení, hudba:     Ing. Lukáš Michalík 
Zdravotník:               MUDr. Zuzana Heřmanová 

 

Přihlášky:   Závod je otevřenou soutěží pro oddíly ČOS, ČASPV, AŠSK, … 

 Kapacita závodu je maximálně 28 družstev, bude brán zřetel na termín odeslání 
přihlášky a spádovou oblast. Sokolská družstva mají přednost v účasti v soutěži. 

Vyplněné přihlášky zasílejte na: blankaplanickova@seznam.cz do 31. 10. 2021 

Potvrzené přihlášky družstva odevzdají u prezence. 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje 

Stravování:  pořadatel nezajišťuje, nápojový a cukrovinkový automat + malý bufítek v místě, 
supermarkety a Mc Donalds asi 1000m 

Hygienická opatření: akce bude respektovat aktuální vládní nařízení. Přihlášeným bude upřesněno. 
 
B   Technická ustanovení  
 

Pro soutěž TeamGym Junior 
 

Předpis:  Soutěž TeamGym Junior sportovní všestrannosti vycházející z jednotného předpisu 
pro soutěž TeamGym junior sportovní všestrannosti ČOS platného od 1.9. 2019.  
Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014  

 

Disciplíny: Pohybová skladba - koberec 12 m x 12 m 
 Akrobacie - airtrack 24 x 2 x 0,2 m   
 Trampolína - dopadová plocha 4x6 m, 

-přeskokové nářadí molitanová bedna – 120 cm (díl 30 
cm), přeskokový jazyk 110-145 cm. 

 

Kategorie: 0. – žactvo do 8 let - rok nar. 2013 a mladší 
 I. žactvo do 11 let  - rok nar. 2011 a mladší 

 II. žactvo   do 16 let - rok nar. 2006 a mladší 
 III. dorost a dospělí nad 16 let - rok nar. 2005 a starší 
 kategorie 0., I., II. - závodí společně žáci, žákyně, smíšená družstva 
 kategorie III. - závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy, smíšená družstva  
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Pro soutěž Malý TeamGym  
 

Předpis: Soutěž Malý TeamGym sportovní všestrannosti vycházející z jednotného předpisu 
pro soutěž Malý TeamGym sportovní všestrannosti ČOS platného od 1.9. 2019.  
Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014  

 Soutěže se nemohou zúčastnit závodníci, kteří startují v soutěži TeamGym Junior 
sportovní všestrannosti. 

 

Disciplíny:   Akrobacie  airtrack 0,2 x 2 x 24 m   
Trampolína   dopadová plocha 4x6 m, přeskokové nářadí molitanová bedna 

120 cm ( díl 30 cm), koza 90 – 130 cm 
 

Kategorie: 0. žactvo do 8 let - rok nar. 2013 a mladší 
 I.  žactvo do 11 let  - rok nar. 2010 a mladší 
  II. žactvo do 16 let - rok nar. 2005 a mladší  
 III. dorost a dospělí nad 16 let  - rok nar. 2004 a starší 
 kategorie 0, I., II. - závodí společně žáci, žákyně, smíšená družstva 
 kategorie III. - závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy, smíšená družstva  
 O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka. 

  
C   Společná ustanovení: 
 
Podmínky účasti: 

 Včasné zaslání přihlášky - přihláška na předepsaném formuláři (viz příloha, zasílejte prosíme 
lektronicky,vyplněné v excelu) musí obsahovat: jmenný seznam závodníků s rodnými čísly, čísly 
členských průkazů ČOS, družstva z jiných organizací – jmenný seznam závodníků s rodnými čísly. 
Přihlášku s razítkem organizace odevzdat při prezenci. Všechna družstva musí splňovat veškeré 
požadavky rozpisu ČOS pro danou soutěž. Nejpozději 31. 10. 2021 obdrží přihlášená družstva 
potvrzení účasti v závodu. 

 Zaplacení startovného 500 Kč za družstvo – hotově při prezenci 

 Nominace minimálně jednoho rozhodčího za každé družstvo v soutěži TGJ – jejich jména a 
kontakt budou součástí přihlášky. Při nedodání rozhodčího poplatek 1000,-Kč. 

 Nominace jednoho rozhodčího za druhé a další družstvo za jednu organizaci v soutěži MTG 
(=1 družstvo nemusí mít rozhodčího). Při nedodání rozhodčího poplatek 500,-Kč/družstvo.  

Při prezenci družstvo odevzdá formuláře hodnocení.TGJ 6x formulář pro hodnocení PS, 2x 
akrobacie a 2x trampolína. 
 
Předběžný časový program: časy jsou pouze orientační! 
 

Sobota 13.11. 2021 
Prezence, odevzdání obtížnostních tabulek a hudby ................ 7,30  – 9,30   
Porada rozhodčích .................................................................... 7,45  –   8,00 
Organizované rozcvičení .......................................................... 8,00  – 10,50 
Slavnostní nástup ................................................................... 11,00 
Závod MTG a pódiové skladby TGJ ........................................ 11,10  – 13,00 
Slavnostní nástup MTG a vyhlášení výsledků MTG ................ 13,00 
Závod TGJ  - dokončení…..…………………… ........ ……….. 13,30 – 16,00 
Slavnostní nástup TGJ a vyhlášení výsledků TGJ .................. 16,30 



 

 

Celkový čas závodů bude závislý na počtu přihlášených týmů. Je možné, že vzhledem ke 
Covidové situaci budou závody probíhat v jiném režimu. 

 
Postup : Do oblastního přeboru TGJ  a MTG Východ (Olomouc sobota a neděle  11. a 12. 12. 

2021). Postupují všechna zúčastněná družstva. Start v Malé oblasti je podmínkou 
účasti v další soutěži. 

 
D   Závěrečná ustanovení: 
Hudba:  Hudební doprovod se doporučuje odevzdat předem přes internetové úložiště, 

případně přinést na USB disku. Přesné instrukce naleznete na adrese: 
https://gportal.sokolbelidla.cz/teamgym v případě problémů volejte 725145364 

 
Výsledky: Budou k dispozici po vyhlášení výsledků pro každé družstvo 
 

Rozhodčí : Budou rozděleni na poradě rozhodčích 13. 11. 2021. 
  Porada rozhodčích 7:45 – 8:00, účast na poradě rozhodčích je velice nutná! 
 
Přeskokové nářadí:  Vedoucí družstva nahlásí přeskokové nářadí, jeho výšku a pořadí skoků vedoucímu 

technické čety před rozcvičením. 
 
Informace: Vladimíra Planičková mob. 725 452 557 
 Blanka Planičková, mob. 732 742 030 
 
Dle vývoje situace s Covid-19 si organizátor vyhrazuje právo akci zrušit či změnit organizaci 
závodu, kontrolovat O – N – T, bude li vyžadováno nařízeními vlády. 
 
Za Župu Olomouckou - Smrčkovu        Antonín Skácel 
            ředitel závodu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://gportal.sokolbelidla.cz/teamgym

