Vás srdečně zve na pohárový závod v základním a kombinovaném programu

„VESELSKÁ STUHA 2019“
31.3.2019
A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

SK MG Veselí nad Moravou

2. Místo:

Sportovní hala Veselí nad Moravou, Kollárova 1660

3. Datum:

31. 3. 2019 (neděle) v 9.30 hodin

4. Přihlášky:

do 15. 3. 2019 on-line registrace na RG FORM

Hudba:

do 25. 3. 2019 nahrát hudbu ve formátu MP3 na RG FORM
http://www.rgform.eu/menu.php?akcia=NP&id_prop=1277

5. Startovné:

Kč 150,- /za závodnici ZPMG
Kč 300,- /za závodnici KPMG

Každý oddíl může přihlásit max. 5 závodnic do ZPMG, max. 2 závodnice do jedné kategorie
a max. 5 závodnic do KPMG, max. 2 závodnice do jedné kategorie.
Nutná účast min. 1-2 kvalifikovaných rozhodčích (zaregistrujte on-line na RG FORM)
Časový program a bude upřesněn dle počtu přihlášených závodnic. Podrobné pokyny budou emailem zaslány
přihlášeným oddílům, nezapomeňte uvádět své e-maily při on-line registraci.
B. Technická ustanovení
Základní program ( ZPMG):
KATEGORIE
0. kategorie „B“
0. kategorie „A“
I.
I.

kategorie „B“
kategorie „A“

ROČNÍK
2013
2012 a ml.
2011
2010

SESTAVA
- akrobacie
- sestava BZN
- akrobacie
- sestava BZN
- sestava se švihadlem
- sestava BZN

Kombinovaný program (KPMG):
KATEGORIE
1. kategorie

ROČNÍK
2010 - 2012

2. kategorie

2008 - 2010

3. kategorie

2006 - 2008

4. kategorie

2003 – 2006

5. kategorie

2003 a starší

SESTAVA
- volná sestava bez náčiní
- povinná sestava se švihadlem
- volná sestava se švihadlem
- povinná sestava bez náčiní
- volná sestava s míčem
- povinná sestava s obručí
- volná sestava s kuželi
- povinná sestava se stuhou
- 2 volné sestavy s libovolným
náčiním

Hodnocení sestav: dle pravidel ČSMG 2019:
- volná sestava:
o 8 povinných vazeb x 0,5 b. = 4 body
o provedení 10,00 bodů
o Celkem 14,00 bodů
- povinná sestava dle popisu sestav:
o Celkem 14,00 bodů
Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat při prezentaci data narození jednotlivých přihlášených
závodnic dle průkazů ČSMG případně dle průkazu zdravotní pojišťovny.
Pořadatel si vyhrazuje právo startu většího počtu závodnic.
Závodiště:
Rozcvičovací plocha:
Občerstvení:
Ubytování:

koberec 13 x 13 m
koberec 13 x 13 m
.
v objektu haly je zajištěn bufet
na vlastní náklady lze zajistit přímo v hale SOU Kollárova 1660, Veselí nad Moravou
http://www.oaveseli.cz/doc/28/; paní Zuzana Konečná, tel. +420 602 574 315,
ubytovna@oaveseli.cz
Penzion Hermína, www.penzionhermina.cz, +420 775 505 745

Na setkání se těší za SK MG Veselí nad Moravou
Mgr. Milada Niklová
tel. +420 723 367 811, e-mail: milada.niklova@seznam.cz

