
Vážení sportovní přátelé, 

velmi Vám děkujeme za Vaše přihlášky a zájem účasti v závodě Flóra Cup 2021. Díky tomu se 1. ročník 

pohárového závodu jednotlivkyň Flóra Cup 2021  uskuteční  13. listopadu 2021 v tělocvičně TJ Sokol 

Olomouc, 17. listopadu 1, Olomouc.  

Organizace závodu: 

 Po vstupu hlavním vchodem (z ulice 17. listopadu) budou POUZE závodnice, trenéři a rozhodčí 

pokračovat po schodech dolů do šaten a POUZE diváci se ihned po vstupu do budovy přemístí vpravo 

a po schodech nahoru do závodní tělocvičny. 

 Prosíme VŠECHNY účastníky, kromě cvičících gymnastek, o zakrytí úst ve vnitřních prostorech 

tělocvičny! 

 Prosíme všechny závodnice, trenéry a rozhodčí o PŘEZŮVKY! Pro diváky a případně i pro trenéry a 

rozhodčí budou k dispozici návleky před vstupem do závodní tělocvičny. 

 V prostorách tělocvičen je pro závodnice PŘÍSNÝ zákaz konzumace jídla a pití! Pro závodnice a 

trenéry bude dole u šaten k dispozici stoleček s drobným občerstvením. 

 Jelikož prostory nejsou příliš velké, prosím všechny rodiče a diváky, aby se v tělocvičně zdržovali co 

nejméně, nejlépe jen na kategorii své závodnice a poté nabídli místo také rodičům dětí dalších 

kategorií. Můžete zajít do obchodního centra Šantovka, které se nachází hned přes ulici nebo se 

případně projít do centra Olomouce 😊. 

 Prosíme všechny trenérky a gymnastky, které mají odcvičeno, aby se dále nezdržovaly na rozcvičovací 

ploše. 

 Startovné prosím uhraďte předem na účet klubu SK MG Olomouc – 350,-/gymnastku.  

Částky k zaplacení pro každý klub najdete v Pdf v Informacích na: 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=3095) 

 Čestné prohlášení budeme vybírat elektronicky přes systém RG FOFM! Dokument k vyplnění 

najdete v Pdf v Informacích na: http://rgform.eu/event.php?id_prop=3095. 

Prosím všechny závodnice, trenéry a rozhodčí, aby svá prohlášení přiložili k přihláškám ke svým 

jménům do systému RG FORM. Rodiče a diváci budou svá čestná prohlášení odevzdávat u vstupu do 

závodní tělocvičny. 

Instrukce k vložení čestného prohlášení níže ↓ 
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Časový rozpis závodu: 

7:15   Otevření tělocvičny 

8:00 – 8:50  Prezentace závodnic a rozhodčích 

8:10 – 9:20  Rozcvičení na závodní ploše 

9:00 – 9:25  Porada rozhodčích a trenérek 

9:30   Zahájení závodu – slavnostní nástup všech kategorií 

9:40 – 10:50  I. Sled závodu  

Závod kategorií NNML – mini (BZN), NNML (BZN), NML B 2012 (BZN), NML B 2011 

(ŠV), NST A (M) 

10:50 – 11:50  II. Sled závodu  

Závod kategorií NNML (lib. náčiní), NML B 2012 (lib. náčiní), NML B 2011 (O), NST A 

(lib. náčiní) 

11:50 – 12:05  PŘESTÁVKA 

12:05 – 13:25  III. Sled závodu 

Závod kategorií NST B (K), JUN B (O), JUN A (O), SEN B (O) 

13:25 – 14:45  IV. Sled závodu 

Závod kategorií NST B, JUN B, JUN A, SEN B – lib. náčiní 

15:00   Vyhlášení výsledků – slavnostní nástup všech kategorií 

 

Při větším počtu omluvených závodnic si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu časového rozpisu a případný 

posun zahájení III. a IV. sledu závodu max. o 30 minut dříve. 

 

 

 

ROZCVIČENÍ NA ZÁVODNÍ PLOŠE (bez hudebního doprovodu) 

8:10 – 8:20  SK MG OLOMOUC 

8:20 – 8:30  GK VELKÝ TÝNEC 

8:30 – 8:40  TJ SPARTAK PŘEROV 

8:40 – 8:50  SSK VÍTKOVICE 

8:50 – 9:00  SK MG HAVÍŘOV 

9:00 – 9:10  SK MG VESELÍ NAD MORAVOU 

9:10 – 9:20  LA PIROUETTE JESENÍK 

 

 


