TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno
Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod

Memoriál Jana Gajdoše 2018
Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu

17. listopadu 2018
Memoriál J. Gajdoše je závod ve sportovní gymnastice družstev děvčat a chlapců
(3+1). Výsledek družstva tvoří tři nejvyšší známky na každém nářadí.
Současně je tento závod kvalifikačním závodem pro finálový závod, který bude
v neděli

18. listopadu 2018
Právo startovat v tomto finálovém závodě získá nejlepších 12 děvčat a nejlepších 12
chlapců. Finálový závod je soutěží smíšených dvojic (formát závodu je shodný se
závodem Grand Prix, pořádaný každoročně naším oddílem pro seniorské
závodníky): páry budou určeny losem. Závod probíhá ve třech kolech. V každém kole
začínají závodníci z nuly. V prvním kole cvičí každý závodník na dvou libovolných
nářadích. Pořadí v tomto kole je dáno součtem čtyř známek každé dvojice. 8
nejlepších dvojic postupuje do druhého kola, kde cvičí každý závodník na třetím
nářadí, jiném než si zvolil v prvním kole. Z tohoto kola postupují 4 nejlepší dvojice do
třetího kola. Zde závodníci cvičí na čtvrtém nářadí, opět odlišným od předchozích tří
nářadí, pouze děvčata mohou nářadí ve finále opakovat.
Technický předpis:
Závod děvčat:
je určen pro děvčata ročníku 2006 a mladší. Požadavky a hodnocení sestav je podle
planých pravidel FIG pro juniorky, kvalifikace závod 1, finále závod 3.
(Výška přeskokového stolu je 125 cm.)
Závod chlapců:
je určen pro chlapce ročníku 2004 a mladší. Požadavky a hodnocení sestav je podle
planých pravidel FIG pro juniory, kvalifikace závod 1, finále závod 3.
(Výška přeskokového stolu je 125 - 135 cm.)

Náklady:
Zahraničním účastníkům poskytne náš oddíl SG Sokola Brno I ubytování a stravu.
Cestovní výlohy si hradí každá výprava sama (každý tým se skládá z maximálně 4
závodníků, 1 trenéra a 1 rozhodčího). Předpokládáme příjezd delegací v pátek a
odjezd v neděli odpoledne (v případě dřívějšího příjezdu nebo pozdějšího odjezdu
hradí vzniklé více náklady příslušné družstvo). Každý klub může vyslat jen jedno
družstvo chlapců a jedno družstvo děvčat. Pro zahraniční družstva je stanoven
startovní poplatek ve výši 90 euro za závodníka a trenéra, 150 euro za ostatní členy
výpravy, za rozhodčí se poplatek nevybírá. Družstva ČR platí startovné 600,- za
závodníka. V případě, že družstvo nemá rozhodčího, uhradí poplatek Kč 1000.
Ubytování a stravování na vlastní náklady.
V každé kategorii je celkový počet družstev omezený (děvčata 16, chlapci 14). Účast
družstev ČR bude regulována podle množství přihlášených účastníků ze
zahraničí.
Ubytování: ( na vlastní náklady ) - požadavek na ubytování do 20.10.2018
viz přihláška na ubytování
Stravování: ( na vlastní náklady) – požadavek na stravování do 20.10.2018
viz přihláška na stravování
Časový pořad:
16.11.18 -

15,00 - 20,00

trénink

17.11.18 -

8,30
10,00
14,30
16,00

rozcvičení děvčat
závod děvčat
rozcvičení chlapců
závod chlapců

18.11.18

9,30 – 13,00

finále (12 nejlepších děvčat a chlapců)

Prosíme o zaslání předběžné přihlášky do 20.9. a do 20.10. konečnou přihlášku se
seznamem členů výpravy na níže uvedenou adresu. Pro předběžnou i konečnou
přihlášku použijte přiložený formulář. V případě jakýchkoliv dotazů nám napište na
e-mail: sokolbrno1.mjg@gmail.com
Těšíme se na Vaše přihlášky a na setkání v listopadu.

Jan Caska
ředitel závodu

Stanislav Vyzina
předseda oddílu SG
TJ Sokol Brno I

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

Memoriál Jana Gajdoše 2018
Oddíl:

……………………………………………………………………………………………….

17. – 18.11.2018 v Brně

chlapci – družstvo (3+1)
děvčata – družstvo (3+1)

ANO

......................

Místo a datum

NE

....................

podpis

Předběžnou přihlášku je potřeba zaslat nejpozději
do 20.9.2018
Email: sokolbrno1.mjg@gmail.com

www.sokolbrno1.cz
Konečná přihláška

Memorial Jana Gajdoše 2018
KLUB:
Závodník/závodnice – jméno:

den,měsíc,rok,narození

1.
2.
3.
4.
Trenér – jméno:

muž/žena

1.
2.
Rozhodčí – jméno:

muž/žena

1.
Další osoba – jméno:

funkce u družstva:

muž/žena

1.
2.
3.

Příjezd – datum:

čas:

Odjezd – datum:

čas:

Kontaktní osoba (jméno, telefon, email):

Konečné potvrzení účasti družstva do 20.října 2018
Email: sokolbrno1.mjg@gmail.com

www.sokolbrno1.cz
O B J E D N Á V K A U B Y T O V Á N Í (do 20.10.2018)
email: sokolbrno1.mjg@gmail.com

Memoriál Jana Gajdoše 2018
TJ…………………………………..............................................................................................................

Jméno

Celé datum narození

Bydliště (ulice, město)

16.11.2018

17.11.2018

Kontaktní osoba (jméno, telefon nebo email):
…………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:
Podpis:
O B J E D N Á V K A S T R A V O V Á N Í (do 20.10.2018)
email: sokolbrno1.mjg@gmail.com

Memoriál Jana Gajdoše 2018
TJ………………………………………….........................................................................................................
snídaně
oběd
večeře
recepce – dítě
recepce – dospělý

60,-Kč/osoba
90,-Kč/osoba
90,-Kč/osoba
90,-Kč/osoba
200,-Kč/osoba
počet:

Pátek 16.11. - večeře
Sobota 17.11 - snídaně
Sobota 17.11. - oběd
Sobota 17.11. - večeře (recepce) děti
Sobota 17.11. - večeře (recepce) dospělí
Neděle 18.11. - snídaně
Neděle 18.11. - oběd
Kontaktní osoba (jméno, telefon, email):

Datum:

Podpis:

