
 

Oddíl MG TJ Slavoj Plzeň 

Vás srdečně zve na  

 Advent Cup  
 

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Datum:   neděle 2. prosince 2018 

Místo konání:   hala TJ Slavoj Plzeň, Třebízského 12 

Kontakt:   Gabriela Kavalířová, kavalirova@centrum.cz , 777 993 028 

Přihlášky:   e-mailem do 23. 11. 2018 

Hudba:    ve formátu MP3 společně s přihláškou 

Startovné:   členové ČSMG                                       ostatní 

- jednotlivkyně 200,- Kč                        15 EUR 

    - dvojice/trojice 400,- Kč   30 EUR  

- společné skladby 800,- Kč               60 EUR      

Ubytování:   na vlastní náklady, doporučujeme http://www.penzionuzimaku.cz/ 

    http://www.hotelhazuka.cz/ 

Stravování:   v hale bude otevřen bufet 

Cestovné:   na vlastní náklady 

 

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Společné skladby 

Naděje nejmladší A   2009 a mladší  bez náčiní (4-6 členek) 

Naděje nejmladší B  2011 a mladší  bez náčiní (4-6 členek) 

Naděje mladší   2009, 2008  4-6 míčů 

Naděje starší   2006 a mladší      2-4 švihadla a 2 páry kuželů 

Juniorky    2005, 2004, 2003 5 stuh 

 

Dvojice / trojice 

Naděje nejmladší A   2009 a mladší  libovolné náčiní, i kombinace dvou typů 

Naděje mladší   2008 a mladší  míče   

Naděje starší   2006 a mladší  kombinace švihadel a kuželů 

Juniorky    2003 a mladší  stuhy 

Seniorky   2002 a starší  míče, nebo kombinace obručí a kuželů  

 

Jednotlivkyně 

Kadetky mladší  2007, 2006  2 sestavy - libovolné náčiní 

Dorostenky   2002 a starší  2 sestavy - libovolné náčiní 

Juniorky   2005, 2004, 2003 2 sestavy - libovolné náčiní 
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Obtížnost podle aktuálních Pravidel MG a Programu soutěží pro rok 2018. Každý oddíl může přihlásit 

max. 3 společné skladby, 3 dvojice/trojice a 3 jednotlivkyně. Výjimky jsou po domluvě možné (např. pokud 

oddíl nemá společné skladby, může přihlásit více dvojic, či jednotlivkyň apod.). Pořádající oddíl si vyhrazuje 

právo většího počtu startujících závodnic. Podmínkou zařazení oddílu do soutěže je účast 1 kvalifikované 

rozhodčí. Jméno a kvalifikaci uveďte, prosím, v přihlášce. Společné skladby a dvojice/trojice předvedou dvě 

provedení. Časový program bude upřesněn dle počtu přihlášených závodnic. 

 

C) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Přihlášené oddíly dostanou po uzavření přihlášek upřesněný harmonogram soutěže. V přihlášce uveďte 

kontaktní osobu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit Technická ustanovení, pokud počet přihlášek překročí kapacitu 

závodu. 

Pořadatel zpracuje výsledky a zajistí předání zúčastněným oddílům. 

 

 

Gabriela Kavalířová 

Za oddíl MG TJ Slavoj Plzeň 

 


