VÁNOČNÍ DVOJBOJ
16.12.2017

A/ Všeobecná ustanovení
Místo konání: Sokolovna Příbram
Datum konání: 16.12.2017
Časový rozvrh: 9.00 – 10.00 prezentace a rozcvičení
9.45 – 10.00 porada trenérů a rozhodčích
10.10
nástup a zahájení závodu
Činovníci:
ředitel závodu: Václav Nedvěd
hl.rozhodčí: Hana Jíchová
jednatelka: Blanka Chrastinová
hlasatelka: Dominika Jíchová
zdravotník: Martina Slámová
Přihlášky:
do 9.12.2017
zaslat na adresu: Blanka Chrastinová
Žežice 166
Příbram
261 01
nebo na e-mail: blankaw@seznam.cz
V přihlášce uveďte: jméno závodnice, datum narození, kategorii
číslo telefonu zástupce TJ
Startovné:
100,- Kč za každou závodnici
Rozhodčí:
na každých 5 závodnic z TJ 1 kvalifikovaná
rozhodčí ( nedodržení pokuta 300,- Kč )
Startují: jednotlivkyně v kategorii I. – VI.
B/ Rozpis kategorií
I.kategorie – rok narození 2012 a mladší
Lavička: do známky D se počítá max. 7 prvků
PP: 1. 1 řada, 2. gym.skok, 3. kotoul. 4. rovnovážný
prvek
Prostná: do známky D se počítá max. 7 prvků
PP: 1. 1 řada 10 m, 2. gym.skok, 3. pirueta 180°, 4. prvek pohyblivosti
II. kategorie – rok narození 2011
Lavička: 2 řady, do známky D se počítá max. 7 prvků
PP: 1. gym.skok, 2. kotoul, 3. rovnovážný prvek,
4. pirueta 180°
Prostná:

do známky D se počítá max. 7 prvků
PP: 1. gym. skok, 2. pirueta 180°,
3 . přemet stranou, 4. prvek pohyblivosti
U kategorií I. a II. budou neutrální srážky 0 b. při předvedení jakéhokoli počtu prvků.
III. kategorie – rok narození 2009 – 2010
Kladina: do známky D se počítá 7 prvků + seskok
PP: 1. gym.skok, 2. pirueta 180°, 3.akro prvek, 4. akro prvek(odlišný od PP 3),

Prostná:

do známky D se počítá 7 prvků + závěr
PP: 1. vazba 2 gym.skoků ( jeden v rozsahu 180°),
2. pirueta 360°, 3. akrobatický prvek vpřed/stranou a vzad
4. akrobatická řada 2 různých prvků ( závěr )
Neutrální srážky u III.kategorie:
5 a více prvků - neutrální srážky 0 b.
4 prvky
- neutrální srážky 3 b.
3 prvky
- neutrální srážky 5 b.
1-2 prvky
- neutrální srážky 8 b.
0 prvků
- neutrální srážky 10 b.

IV. kategorie – rok narození 2007 – 2008
Kladina: do známky D se počítá 7 prvků + seskok
PP: 1. pirueta 360°, 2. gym.řada ( jeden skok v rozsahu180° ),
3. akrobatický prvek vpřed/stranou,
4. akrobatický prvek vzad
Prostná:
3 řady( 0,5 b.) nebo sestava na hudbu, do známky D
7 prvků+ závěr
PP: 1. vazba 2 gym.skoků ( jeden skok v rozsahu 180°),
2. pirueta 360°, 3. akrobatický prvek vpřed/stranou a vzad
5. akrobatická řada 2 různých prvků (jeden s letovou fází, závěr )
Neutrální srážky dle FIG.
V kategorii I. – IV. platí doplňková tabulka prvků

V. kategorie - rok narození 2005 – 2006
Kladina: žákyně B
Prostná:
žákyně B
VI. kategorie – rok narození 2004 a starší
Kladina: juniorky B
Prostná:
juniorky B
Pro všechny kategorie platí při shodě bodů rozhoduje známka na kladině.
Přesný časový rozpis rozešlu po obdržení všech přihlášek.
Případné dotazy zodpovím na tel.čísle 777 303 278
V Příbrami 12.11. 2017
Blanka Chrastinová

