
ROZPIS
Mistrovství České republiky kategorie naděje mladší B na rok

2022

 A.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.    POŘADATEL:       z pověření ČSMG SK MG AJUR Hradec Králové

2.    DATUM:                21. května 2022, sobota

3.    MÍSTO KONÁNÍ:  Sportovní hala SHT Třebeš, Na Potoce 691/30, 500 11 Hradec Králové

                                             

4.   VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

 ředitel mistrovství: Markéta Bělušová  
 technický ředitel mistrovství: David Běluša
 hlavní rozhodčí:   Yvonna Ronzová
   hlasatel          Andrea Krudencová
 hospodář mistrovství:             Gabriela Neuwirthová, Liběna Menšíková     
 vedoucí sboru počtářů:  Iveta Laubeová
 hudební technik: Alžběta Pávková
 vedoucí nástupu, tréninku: Alena Polášková                         
 zdravotní služba:  Iveta Vrbacká
 delegát ČSMG:   Zdeňka Wertheimerová

5.  PŘIHLÁŠKY 

Zasílají hromadně oblastní komise do 10. 5. 2022 – termín dodání přihlášky na sekretariát svazu a 
hlavní rozhodčí
Přihláška musí být zaslaná na oficiálním formuláři.  

CSMG:   info@csmg.cz
                 Yvonna Ronzová  hlavní rozhodčí: ronzova@rycon.cz                            

Nedostaví-li se závodnice bez řádné omluvy, podléhá závodnice, resp. oddíl disciplinárnímu řízení.

6. LOSOVÁNÍ bude provedeno dne 16.5. 2022, v 17:00 hod., SK MG AJUR, Boleslavova ul., Hradec 
Králové 500 11 za přítomnosti hlavní rozhodčí nebo pověřeného zástupce a technického ředitele 
mistrovství. Losování je veřejné pro členy ČSMG. Účast na vlastní náklady.

7. CESTOVNÉ / UBYTOVÁNÍ
Viz. Směrnice č. 2 – organizační a finanční zabezpečení soutěží. Ubytování rozhodčích při účasti na 
jednodenním MČR se hradí nad 300 km od místa bydliště. 
Ubytování pro rozhodčí a delegáta ČSMG hradí a zajišťuje ČSMG, Nutno potvrdit do 10. 5. 2022

             Ubytování pro trenérky a závodnice si zajišťují oddíly samy. 

8. PREZENTACE dne 21. 5. 2022 od 8.30 hodin do 9.15 hodin v prostorách sportovní haly.
Při prezentaci musí trenérka předložit:
a) platný registrační průkaz ČSMG
b) potvrzená lékařská prohlídka od sportovního, či praktického lékaře, ne starší jednoho roku
c) kopie povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu na území ČR u cizinek
d) potvrzení registrovaných členů oddílu pro daný rok vystavené ČSMG na základě 

registrace.
Závodnici, která se nedostaví k prezentaci ve stanovenou dobu nezaplatí startovné, nezašle v termínu 
hudby, nebo která nemá v pořádku doklady, nebude povolen start.

       Startovné ve výši 350,- Kč za závodnici  budou kluby hradit na účet ČSMG po kódem klubu.
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B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1.  PŘEDPISY
Závod se koná dle platných pravidel moderní gymnastiky, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.  DISCIPLÍNY 
                        ročník 2012 

 volná sestava bez náčiní
 volná sestava se švihadlem
 volná sestava s obručí

           ročník 2013
 volná sestava bez náčiní
 volná sestava s obručí

3.   OBTÍŽNOST - dle programu soutěží MG pro rok 2022

4.   STARTUJÍ   -  ročníky 2012 a 2013 – každý ročník závodí samostatně

5.   ZÁVODIŠTĚ s kobercem 13 x 13 metrů.

6. HUDEBNÍ DOPROVOD – dle Pravidel FIG
Hudbu on-line ve formátu mp3 s označením „NMLB – příjmení- jméno –oddíl-ročník-náčiní.MP3“ 
zašlete do 10.5.2022 na adresu info@ajurhk.cz

7. ČASOVÝ PROGRAM
 prezentace                                                                     8.30 až   9.15 hodin

* rozcvičení 2013
* školení – porada rozhodčích

  8.30
  8.45

až
až

  9.25
  9.15

hodin
hodin

* technická porada činovníků, trenérek a rozhodčích   9.15 až   9.25 hodin
* zahájení závodu – nástup ročníku 2013
* závod a  ukončení závodu, vyhlášení výsledků 2013
* rozcvičení 2012

  9.35
13.45

až
až

  9.30
13.40
14.45

hodin
hodin
hodin

* zahájení závodu- nástup ročníku 2012
* závod a finále 2012
* ukončení závodu, vyhlášení výsledků

15.00 až
14.50
18.50
19.00

hodin
hodin
hodin

     
8. TITULY A CENY

a) vítězka získá titul mistryně České republiky, medaili a diplom
b) závodnice na 2. a 3. místě získají medaili a diplom
c) závodnice na dalších místech získají účastnický diplom
d) finále – z každého náčiní/sestavy budou vyhlášeny první tři závodnice a získají medaili a diplom

9.   POSTUPOVÝ KLÍČ 
a) Postupuje  2/3  závodnic  startovního  pole  oblastního  přeboru,  nejméně  však  2  závodnice

z každé oblasti + závodnice z pořádajícího oddílu, pokud si postup nezajistila oficiálně 
b) Oblast může udělit jednu zelenou kartu nad postupový limit závodnici, která se z vážných

důvodů nezúčastnila oblastního přeboru nebo se v průběhu závodu zranila
c) V případě, že jedna nebo více závodnic odmítne start na MČR, snižuje se postupový klíč o

jedno, dvě či více míst (nelze udělit více zelených karet než jednu)
d) Za závodnici, s právem postoupit na MČR, která onemocní či se zraní nemá oblast právo

povolat náhradnici

9. SYSTÉM SOUTĚŽE 
                                       Ročník 2012
a) Prvé  dvě  sestavy v předepsaném  náčiní  předvedou  všechny  přihlášené  závodnice  ve

vylosovaném pořadí.
b) Do druhé části soutěže postupuje nejlepších 16 závodnic z prvé části soutěže a předvedou

zbývající sestavu bez náčiní v pořadí dle startovních čísel. 
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  Ročník 2013
a) Všechny závodnice se předvedou ve vypsaném dvojboji.

11.  ORGANIZACE  SOUTĚŽE
 Každé mistrovství je samostatný závod.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) všechna ustanovení tohoto rozpisu budou přesně dodržována
b) pořadatel zpracuje úplné výsledky, které

 zašle do 24 hodin e-mailem info@csmg.cz na sekretariát svazu 
 zašle ihned na e-mail: webcsmg@seznam.cz (výsledky pro stránky ČSMG)
 dílčí výsledky jednotlivých rozhodčích zaslat hlavní RO a předsedkyni komise RO

v excelu pro jednodušší zpracovávání
 předá po skončení závodu 1x hlavní rozhodčí a 1x ČSMG 

c) náčiní  musí odpovídat předepsaným normám
d) úbor rozhodčí musí odpovídat předepsaným normám
e) doping je v soutěžích ČSMG zakázán a postihován podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 

ve sportu (Antidopingový výbor ČR) – směrnice: Světový antidopingový kodex – platný od 
1.1.2004.

 
Praha duben 2022               Jitka Hartmannová                                           
                                                                                                                                    předsedkyně komise STK ČSMG

NOMINACE  ROZHODČÍCH 
:           

Hlavní rozhodčí:  Yvonna Ronzová
Asistentka: nominuje pořádající oddíl, minimálně rozhodčí II. třídy

Pomezní rozhodčí a rozhodčí pro časomíru:   nominuje pořádající oddíl, minim. rozhodčí III. třídy

Jméno Kraj Jméno Kraj

1 Zebeliyan Maria Praha 11 Šťovíčková Jitka SČ

2 Hyblerová Oulehlová 
Lenka

Praha 12 Menšíková Liběna VYS

3 Holá Ivana Praha 13 Bejvlová Petra ZČ

4 Dopplerová Barbora JM 14 Kavalířová Gabriela ZČ

5 Buríšková Jana JM 15 Fialová Zuzana ZČ

6 Roubalová Markéta JM 16 Šimůnková Marcela VČ

7 Nedbálková Věra SČ 17 Tučková Patricie VČ

8 Málková Jana SČ 18 Wertheimerová Zdeňka SM

9 Kutišová Hana JČ 19 Otáhalová Iva SM

10 Csóka Kročáková Lada JČ 20 Gřešáková Alice SM

Náhradnice: Prokešová Gabriela JM
                     Kyralová Libuše    SČ               

Vyplněnou návratku, případně omluvu zašlete na sekretariát svazu a současně předsedkyni
KRO nejpozději do 10.5.2022

Požadavky na nocleh rozhodčích zašle každá rozhodčí nejpozději do   10.5.2022   na  
info@csmg.cz  a   info@ajurhk.cz

Kontakt: sekretariát ČSMG     e-mail  info@csmg.cz

Blanka Mlejnková                                     e-mail: blanka@mlejnci.cz

Praha duben 2022                Blanka Mlejnková
předsedkyně komise rozhodčích ČSMG
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