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ŽŽďďáárrsskkáá  PPooppeellkkaa  22001177  
28. října 2017, Žďár nad Sázavou 

Pořadatel: TJ Žďár nad Sázavou 

Místo konání: Sportovní hala Bouchalky, Jungmannova 10, Žďár nad Sázavou,  
                        u zimního stadionu 
 
Přihlášky: 

Nejpozději do 7. 10. 2017, e-mail: hanulka100@seznam.cz 
 
Podmínky soutěže: každý oddíl má právo přihlásit libovolný počet družstev  
do libovolné kategorie, podmínkou startu je účast 1 kvalifikované rozhodčí! 
 

 Přihláška musí obsahovat: kategorii se jmény a datem narození závodnic  

a náhradnic, jméno a kvalifikace rozhodčí, kontaktní e-mail na zaslání 

podrobných informací k závodu 

Startovné: 700 Kč za společnou skladbu 
  350 Kč za dvojici, trojici 
 
Ubytování:   pořadatel nezajišťuje 

Stravování:  bufet zajištěn 

 
 

mailto:hanulka100@seznam.cz


KKaatteeggoorriiee  ssppoolleeččnnýýcchh  sskkllaaddeebb  

- kategorie jsou vypsány v souladu se soutěžním programem ČSMG 2017 

SPOLEČNÉ SKLADBY BEZ NÁČINÍ 
 

I. kategorie: Naděje nejmladší B 
 

 Ročníky 2010 a ml. 

 Sestava BN 

II. kategorie: Naděje nejmladší A 
 

 Ročník 2008 a ml. 

 Sestavy BN 
 

SPOLEČNÉ SKLADBY S NÁČINÍM 

III. kategorie: NADĚJE MLADŠÍ 

 Ročníky 2007 a ml. 

 Sestava se 2-4 obručemi a 2 páry kuželí 

IV. kategorie: NADĚJE STARŠÍ 

 Ročníky 2005 a mladší 

 Sestava 4-6 stuh 

 

V. kategorie: JUNIORKY 

 Ročníky 2002 - 2004 

 Sestava se stuhami 

VI. kategorie: SENIORKY 

 Ročníky 2001 a st. 

 Sestava s obručeni, sestava se 3 míči + 2 švihadly 

 

 

 

 



KKaatteeggoorriiee  ddvvoojjiicc,,  ttrroojjiicc  

--  nnááččiinníí::  lliibboovvoollnnéé  ii  kkoommbbiinnaaccee  ddvvoouu  nnááččiinníí  

I. kategorie: Naděje nejmladší B 

 ročníky 2010 a ml. 
 

II. kategorie: Naděje nejmladší A 

 ročník 2008 a ml. 

III. kategorie: NADĚJE MLADŠÍ 

 ročníky 2007 a ml. 

IV. kategorie: NADĚJE STARŠÍ 

 ročníky 2005 a mladší 

V. kategorie: JUNIORKY 

 ročníky 2002 - 2004 

VII. kategorie: SENIORKY 

 ročníky 2001 a st. 
 
 

 

 

 

 

Časový rozpis závodu: 

Bude upřesněn dle počtu přihlášených skladeb 

 

 

Těšíme se na Vaši účast 

Oddíl moderní gymnastiky TJ Žďár nad Sázavou 



 

 


