
  

         
Oddíl moderní gymnastiky TJ Spartak Přerov, spolek srdečně zve na 

16. ročník závodu ve společných skladbách a dvojic a trojic 

 

CCCRRREEEAAATTTIIIVVVEEE   CCCAAAPPPSSS   CCCUUUPPP   
 

 

Pořadatel:  Oddíl moderní gymnastiky TJ Spartak Přerov, spolek 

Datum:  sobota 26. 10. 2019  

Místo:  Sportovní hala TJ Spartak Přerov, U Tenisu 16, Přerov 

 

Společné skladby - Linie A 
 

Kategorie: 

 Naděje nejmladší B – 2011  (2011 a mladší) - skladba bez náčiní 

Naděje nejmladší A - 2010 (2010 a mladší)  - skladba bez náčiní    

 Naděje mladší  (2009 a mladší) - 4-6 párů kuželů 

Naděje starší    (2007 a mladší)  - 2-4 švihadla + 2 míče  

 Juniorky    (2004-2006)   - 5 švihadel 

Seniorky   (2003 a starší)  - 5 míčů 

                                                                                               - 3 obruče a 2 páry kuželů 

 

Obtížnost:  dle pravidel a doplňku soutěžního řádu a Programu soutěží MG pro rok 2019 

 

Dvojice a trojice    
- délka sestavy 1,45 – 2,00 min. 

Kategorie: 

Naděje nejmladší  (2010 a mladší) libovolné náčiní i kombinace dvou náčiní  
 min. 2 obtížnosti těla a min. 2 výměny (max. 5 dohromady), max. 1x RISK, 

min. 2 série tanečních kroků, minimálně 4 kolaborace  

 

 

Juniorky  (2004 a mladší) švihadla  
 min. 3 obtížnosti těla a min. 3 výměny (max. 7 dohromady), max. 1x RISK,  

min. 2 série tanečních kroků, minimálně 4 kolaborace  

 

Seniorky  ( 2003 a starší) míče nebo libovolná kombinace obručí a kuželů 
 min. 4 obtížnosti těla a min. 4 výměny (max. 9 dohromady), max. 1x RISK, 

min. 1 série tanečních kroků, minimálně 4 kolaborace 

               



 

 

Startovné:   závodnice registrované u ČSMG - společná skladba:    900,- Kč  

               - trojice:         450,- Kč  

                  - dvojice:         300,- Kč 

    ostatní závodnice - společná skladba, dvojice, trojice:      10 € za závodnici 

Hudební doprovod:       

skladbu zaslat na email: mgprerov@centrum.cz  ve formátu mp3 do 20. 10. 2019 

označení : název oddílu_kategorie 

vzor: TJ Spartak Přerov_naděje nejmladší A      ( bez dalšího označení se jedná o společnou skladbu) 

                   TJ Spartak Přerov_naděje nejmladší A_DT (dvojice a trojice) 

 

 

Podmínky soutěže: každý oddíl má právo přihlásit libovolný počet družstev do libovolné kategorie, 

podmínkou startu je účast minimálně 1 kvalifikované rozhodčí! 

 

Přihlášky:  

Zasílejte nejpozději do 7. 10. 2019 na email: mgprerov@centrum.cz 

Přihláška musí obsahovat kategorii se jmény a ročníkem narození závodnic, jméno a kvalifikace rozhodčí, 

kontaktní telefon a  e-mail na zaslání podrobných informací k závodu. 

Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem. 

         

Časový harmonogram: bude upřesněn podle počtu přihlášených. 

 

Těšíme se na Vaši účast!                                                                                   

 

                Iva Otáhalová 

         TJ Spartak Přerov, spolek 
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