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Republikové  finále soutěže TeamGym – ZŠ, SŠ 2017/2018  

 

Třebíč 

 

1. - 2. 12. 2017 



A. Všeobecná ustanovení: 

  

1. Adresa kanceláře:  ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

Bartuškova 700/20, 674 01 Třebíč 

 

2. Pořadatel:                         Z pověření výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK  

    při ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

  

3. Termín konání:        Pátek 1.12. - sobota 2. 12. 2017 

  

4. Místo konání:               Tělocvična ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700, Třebíč 

  

5. Kategorie:         Základní školy 

                                                          - JUNIOR 0 do 8 let – chlapci, dívky, mix 

                                                          - JUNIOR I do 11 let – chlapci, dívky, mix 

                                                         – JUNIOR II do 16 let – chlapci, dívky, mix 

                                               Střední školy 

                                                           1. - 4. ročník  TRIO  – chlapci, dívky, mix 

  

6. Čestné předsednictvo:   Mgr. Leoš Šeda   ředitel školy 

                                           Milan Zeibert                          místostarosta 

                                           Jana Gellnerová                        garant sportu AŠSK ČR 

                                           Mgr. Luboš Straka               sekretář KR AŠSK  

    Mgr. Josef Mooz   generální sekretář AŠSK 

  

7. Organizační výbor:   Ředitel soutěže          Eliška Klinerová 

                                          Hospodář      Michaela Černá 

                                            Prezence           Martina Kochová

                                  Hlavní rozhodčí   Eva Šalbabová 

                                             Vedoucí výpočetní komise  Vladimíra Pánková 

Vedoucí Technické čety  Luděk Kliner 

                                            Obsluha zvukové techniky  Martina Kochová 

                                          Zdravotní zabezpečení  Eva Dokulilová 

                                   

8. Přihlášky:                      Závazné přihlášky – příloha č. 1 propozic - odešlete na 

adresu:  
Eliška Klinerová, Křižíkova 548, 674 01 Třebíč 

 nebo na e-mail lkliner@volny.cz  

pouze písemně do 24. 11. 2017 na předtištěném formuláři, 

uveďte počet strávníků.  

                                   

9. Losování:                          Proběhne 27. 11. 2017 na ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

  

10. Účastníci:                     Vítězové krajských kol přihlášení příslušnou Krajskou radou  

AŠSK ČR. V případě, že  neproběhne krajské kolo, se vítěz 

okresního kola nebo družstvo dohodne o své účasti předem s 

pořadatelem soutěže. 

  

Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez 

písemné, prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před 



konáním RF (e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je 

původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli 

náklady spojené s přípravou jeho startu.  

  

11. Účastnický poplatek:     Členové AŠSK ČR zdarma, nečlenové AŠSK ČR hradí poplatek 

100,-Kč za účastníka a vedoucí družstev při prezenci. 

  

12. Prezence:           Pátek 1. 12. 2017 od 16:00 do 19:00 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ 

Třebíč, Bartuškova 700 

 

Předepsané formuláře pro akrobacii, trampolínu a pohybovou 

skladbu odevzdá vedoucí družstva při prezenci. Zároveň 

vedoucí odevzdají soupisku – příloha č. 2. 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nejasností zkontrolovat 

pravdivost údajů uvedených na soupisce. Soupiska musí být 

potvrzená ředitelem školy a krajskou radou AŠSK. Při změně  

v soupisce musí vedoucí družstva předložit potvrzení, že 

účastník je žákem dané školy. 

  

13. Finanční zabezpečení:    Členové i nečlenové AŠSK ČR si u soutěže typu C hradí 

náklady na ubytování a stravování sami. 

  

14. Ubytování:           Ubytování je zajištěno na ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700, za 

50,-Kč na osobu a noc, vlastní spací pytle a karimatky. Za škody 

způsobené účastníky odpovídá vedoucí družstva a hradí je 

vysílající organizace. 

                                         

15. Stravování:                      Zajištěno ve školní jídelně ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

                                           za cenu 200,- Kč na osobu a den - 

    večeře  1. 12. 2017 – ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

                                              snídaně 2. 12. 2017 – ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

                                             oběd  2. 12. 2017 - ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

  

16. Dozor nad žáky:               Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola. 

  

17. Zdravotní služba:             Po dobu konání je přítomna zdravotní služba. 

    Za zdravotní způsobilost účastníků zodpovídá vysílající škola. 

  

18. Pojištění:                      Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, 

krádežím ani ztrátám. VV AŠSK doporučuje, aby účastníci 

uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost 

odpovídá vysílající škola. Účastníci musí mít evropský průkaz 

zdravotního pojištění.  

  

 

B. Technická ustanovení: 

  

19. Podmínky účasti:         Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami AŠSK ČR.  

 V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné základní 

školy a střední školy. 



                                            Kategorie 0 -  žáci narození 2009 a mladší 

                                           Kategorie I -  žáci narození 2006 a mladší 

Kategorie  II -  žáci narození 2001 - 2006 

                                            Střední škola -  studenti ročník narození 2002 a starší 

                                             Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky: 
    1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy. 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. 

3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození 

vyhlášené soutěži. 

 

20. Pravidla:                     Závodí se podle Soutěžního programu TeamGym Junior I - III 

platného od 1. 1. 2015, které naleznete na: 

http://www.gymfed.cz/516-pravidla-teamgym.html#SPjun 

a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

 

21. Disciplíny:                     Pohybová skladba               - závodí se na koberci 14x14 m 

    Akrobacie                             - tumbling 

                                               Trampolína                            - k dispozici jazyk, bedna, kůň 

     Pro kategorii 0 a pro TRIO bez pohybové skladby  

    (pouze akrobacie a trampolína) 

 

22. Startují:                      kategorie 0, I a II -  6 – 12tičlenné kolektivy (včetně náhradníků) 

+ 2 vedoucí 

    TRIO – 3+2 závodníci + 2 vedoucí 

TRIO  

Pouze akrobacie a trampolína. Soutěží vždy 3 – 5 závodníků, 

přičemž sérii provádí vždy 3 gymnasté, u týmů mix musí být 

pokaždé v sérii alespoň 1 dívka nebo alespoň 1 chlapec. 

Pravidla platí stejná jako pro TeamGym. 

 

23. Technická porada: Pátek 1. 12. 2017, 19:30 hodin, ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 

  

24. Námitky:                      Podává vedoucí družstva do 15 minut od zjištění okolností 

v písemné podobě s vkladem 500,-Kč hlavnímu rozhodčímu.  

O námitce jedná soutěžní komise. Rozhodnutí je konečné (vklad 

500,-Kč, v případě zamítnutí propadá pořadateli).    

 

Soutěžní komise:               Ředitel soutěže:   Eliška Klinerová 

    Hlavní rozhodčí:  Eva Šalbabová 

    Garant sportu:  Jana Gellnerová 

                                        další dva členové soutěžní komise budou jmenováni na 

technické poradě  

 

25. Časový program:          Pátek  1. 12. 2017  16:00 - 19:15   - trénink 

 20:00               - technická porada 

Sobota 2. 12. 2017  08:00               - trénink dle rozpisu 

 13:00       - slavnostní nástup 

 13:15             - zahájení závodu 

 16:00             - ukončení závodu 

 16:30             - vyhlášení výsledků  

http://www.gymfed.cz/516-pravidla-teamgym.html#SPjun


  

26. Ceny:                       Vítězné družstvo v každé kategorii získá pohár AŠSK ČR.  

První tři družstva každé kategorie obdrží medaili a diplom. 

  

C. Závěrečná ustanovení: 

  

27. Organizační:          Hudební nahrávky odevzdají týmy při prezenci. Nahrávka musí 

být vždy na samostatném CD a musí být řádně označena (název 

družstva, ZŠ-SŠ, kategorie a disciplína). 

  

28. Výsledky soutěže:  Obdrží vedoucí družstva po vyhlášení závodu. 

  

29. Rozhodčí:          Každý tým si zajistí 1 kvalifikovaného rozhodčího 

na Soutěžní program TeamGym junior I. – III. platný  

od 1. 1. 2015 (platí i pro tria), při nesplnění podmínky 

zaplatí tým pokutu 1 000 Kč. 

  

Důležité upozornění:  Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev 

zúčastnit se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, jinak je 

družstvo hodnoceno mimo pořadí.  

 

 

  

  

  

  

  

                        Eliška Klinerová                             Jana Gellnerová  

             ------------------------                        ---------------------------- 

                          ředitel soutěže                            garantka sportu AŠSK 

                                                                                   

  



 

Příloha č. 1 – ODESLAT DO 24. 11. 2017!!! 

 

Soutěž TeamGym Junior 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ 

 

 

 

 okresní kolo krajské kolo republikové finále 

 

 

Název klubu: .............................................................................................................…… 

 

Adresa, PSČ: ....................................................................................................................... 

 

Tel./Fax: ...................................…….............E-mail:.......................................................... 

 

Jméno vedoucího: ………................................................................................................... 

 

Jméno kvalifikovaného rozhodčího:………......................................................................... 

 

Kategorie: dívky chlapci mix 

 

 

Stravování (počet): 

 

Ubytování (počet):  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Razítko a podpis příslušné   registrační číslo klubu AŠSK ČR 

 rady AŠSK ČR    

 

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 

(nehodící se škrtněte) 

                       JE 

                                           NENÍ 

 

   



Příloha č. 2 – ODEVZDAT U PREZENCE V DEN SOUTĚŽE!!! 

 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce 

 
 

Věková 

kat. 

chlapci/dívky 

 

  

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon 

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon Rok narození 

   

   

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 

Rok narození Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
 

 

 

V ______________________ dne: __________ 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku 

a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci. 

Razítko a podpis ředitele školy 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR             
 

   

              

        Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 

        (nehodící se škrtněte)  

     JE 

registrační číslo klubu AŠSK ČR                 NENÍ 

 

 

          


