
Českomoravský pohár společných skladeb linie B 2017 

 

Všechny pořadatelské kluby si Vás dovolují pozvat na sérii pohárových závodů s dobrovolnou účastí ve 
společných skladbách linie B s názvem „Českomoravský pohár 2017“. 

 

Jedná se o 8 pohárových závodů s otevřenou účastí, které budou organizovány dle „Programu soutěží pro 
rok 2017“ a jeho doplňku "Náplně sestav moderní gymnastiky a jejich hodnocení pro rok 2017". 
 
 
Pořádající oddíly:  
 
 GSK Mariánské Lázně 

GyTa Kyjov 

Meteor České Budějovice 

SK MG Břeclav 

SK MG Slovan Plzeň 

SK MG Zlín 

TJ TESLA Brno 

TJ Vodní stavby Praha 

 

Na všech 8 závodech je povoleno startovat pouze závodnicím KPMG a ZPMG (nelze zařadit závodnice 
kategorie seniorky, juniorky, naděje, kadetky, dorostenky). Z toho také vyplývá, že je vyloučen start 
zahraničních družstev. Jelikož kombinovaný a základní program jsou pouze záležitostí národní. 
Závodnicí kategorie volného programu se rozumí každá závodnice, která na jaře roku 2017 startovala na 
republikovém přeboru či oblastním přeboru v jiné kategorii nežli ZPMG či KPMG. 

 

Na každé z těchto soutěží budou vždy vypsány všechny kategorie společných skladeb linie B. Bude-li 
družstvo složeno pouze ze závodnic ZPMG a KPMG, může získat body do celkového pořadí 
„Českomoravského poháru“. V případě, že ve skladbě v I. kategorii a vyšší bude startovat závodnice, 
která na jaře téhož roku soutěžila ve volném programu, nebude skladba daného oddílu připuštěna k 
závodu (zjistí-li se její start ze soupisky před závodem), nebo bude skladba zpětně diskvalifikována (na 
základě dodatečného zjištění porušení pravidla startu závodnic KP a ZP). 

 

Body mohou být získány na každém z 8 pohárových závodů, přičemž do závěrečného hodnocení se 
započítávají body pouze za čtyři nejlepší umístění z 8 možných. Kompletní výsledky 
„Českomoravského poháru“ budou vyhlášeny na posledním (osmém) bodovaném závodě. Do tohoto 
závěrečného pořadí budou zařazeny pouze družstva, která se zúčastnila čtyř a více bodovaných závodů. 
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Bodový systém je následující1: 

1. místo  18 bodů 
2. místo  16 bodů 
3. místo  14 bodů 
4. místo  12 bodů 
5. místo  11 bodů 
6. místo  10 bodů 
7. místo  9 bodů 
8. místo  8 bodů 
9. místo  7 bodů 
10. místo  6 bodů 
11. místo  5 bodů 
12. místo  4 body 
13. místo  3 body 
14. místo  2 body 
15. místo  1 bod 
16. místo a dále  0 bodů    
 

Při shodném součtu bodů, které družstva sbírají na bodovaných soutěžích, se bude porovnávat součet 
celkových známek ze čtyř nejlepších bodovaných závodů (u 0. kategorie se porovnává celkový součet 
průměrných známek ze čtyř nejlepších bodovaných závodů). A pokud by i toto kritérium bylo u více 
týmů shodné, bude rozhodovat součet známek za provedení ze čtyř nejlepších bodovaných závodů (u 0. 
kategorie se porovnává součet průměrných známek za provedení ze čtyř nejlepších bodovaných závodů). 

 

Startovné na každém z osmi bodovaných závodů „Českomoravského poháru“ je jednotné a to 650,- Kč 
za každou skladbu. Částka 600,- Kč z tohoto jednotného startovného vždy připadá klubu, který daný 
bodovaný závod pořádá a slouží na jeho finanční zajištění. Částka 50,- Kč od každého družstva z 
každého bodovaného závodu se v celkové sumě předá pořadateli posledního bodovaného závodu, který z 
těchto peněz zajistí drobné ceny, diplomy, medaile a poháry pro vítěze celkového pořadí 
„Českomoravského poháru“. 

 

Každý z pořadatelů jednotlivých dílů série české či moravské části „Českomoravského poháru“ je 
povinen předem vytvořit nominaci rozhodčích dle přihlášek jednotlivých klubů a tuto nominaci zaslat 
přihlášeným oddílům spolu s časovým harmonogramem soutěže a plánem rozcvičení. Asistentka hlavní 
rozhodčí musí být nominována z jiného - ne pořadatelského - klubu. 

 

                                                           
1 Příklad 1: 

Na prvním bodovaném závodě se družstvo umístí na 3. místě, na druhém závodě na místě 5., na třetím závodě skončí 
na 8. místě, na čtvrté bodové soutěži obsadí 4. místo, na pátém závodě skončí opět na místě 8 a na šesté bodované soutěži obsadí 4. místo. Další 
dva závody družstvo neabsolvuje. Součet bodů by tedy vypadal : 14 + 11 + 8 + 12 + 8 + 12 = 49 bodů. Dvakrát osm bodů za 8. místa se 
nepřičítá, protože je to nejhorší výsledek tohoto družstva, a proto se škrtá. Výsledné bodové hodnocení je pouze za čtyři nejlepší závody. 

  

Příklad 2: 

Na prvním bodovaném závodě se družstvo umístí na 3. místě, na druhém závodě na místě 5., a na pátém závodě skončí na 8. místě. Třetího, 
čtvrtého, šestého, sedmého a osmého bodovaného závodu se družstvo nezúčastní například z důvodu nemoci. Toho družstvo nenasbíralo čtyři 
starty, a proto nebude zahrnuto do celkového vyhlášení výsledků „Českomoravského poháru 2017“. 
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Nad rámec rozsahu "Programu soutěží pro rok 2017" jsou v „Českomoravském poháru“ vypsány 
následující kategorie pro společné skladby bez náčiní: 

0. kategorie A  Ročník: 2008 a mladší 
   Skladba: 4 - 6 členek, bez náčiní 
 
0. kategorie B  Ročník: 2010  a mladší 
   Skladba: 4 - 6 členek, bez náčiní 
 
 
KATEGORIE 0.B a 0.A:   

1. Délka sestavy společných skladeb 0.B a 0.A je 2:15-2:30.   

2. Hudba pro sestavu společných skladeb 0.B a 0.A může být se slovy.   

3. Počet gymnastek v sestavě společných skladeb 0.B a 0.A je 4 – 6 členek, povolena je jedna 
 náhradnice.   

4. Na společné skladby 0.B a 0.A se vztahují všeobecná pravidla – viz pravidla FIG 2013-2016.   

5. Soupiska závodnic: před každým startem, je zodpovědná trenérka skladby povinna předložit 
 „soupisku“ závodnic, které se účastní závodu (ve skladbě). V tomto dokumentu nesmí chybět 
 – jméno gymnastky, rok narození, oddíl, jméno trenéra a autora skladby, název a autor hudby.   

6. Je doporučeno všem oddílům, které pořádají soutěž pro společné skladby 0.B a 0.A, 
 kontrolovat průkazky závodnic a soupisku podepsanou zodpovědným trenérem za skladbu.   

7. 0.B a 0.A kategorie společných skladeb je určena výhradně pro závodnice KPMG a ZPMG. 
 V těchto kategoriích je povolen start maximálně jedné závodnice z volného programu 
 (kategorie naděje).   

8. Závodnicí kategorie volného programu se rozumí každá závodnice, která v roce 2016 a na jaře 
2017 startovala na republikovém přeboru, oblastním přeboru v jiné kategorii nežli ZPMG či 
KPMG.   

9. Hodnocení společné skladby 0.B a 0.A : celkem 15 bodů.   

10. Obtížnost : max. 5 bodů 

 Povinné vazby a izolované prvky: 
 a. Skok obtížnosti               = 0,5 b. 
 b. Rovnováha obtížnosti            = 0,5 b. 
 c. Rotace obtížnosti              = 0,5 b. 
 d. Prvek dle výběru (skok, rovnováha, rotace)     = 0,5 b. 
 e. Série tanečních kroků (min. 8 vteřin se změnou rytmizace)   = 0,5 b. 
 f. Vlna / osma celým tělem        = 0,5 b. 
 g. Kolaborace mezi gymnastkami      = max. 2,0 b. 
  - drobné spolupráce      = 0,1 b. 
  - spolupráce obsahující :     = 0,3 b.   

- přechod přes partnerku(y) skokem či poskokem následovaným 
  akrobatickým prvkem či rotací okolo vertikální či horizontální osy 
- přechod přes ležící či stojící partnerku(y) akrobatickým prvkem 
  či rotací okolo vertikální či horizontální osy 
- průchod skrz útvar složený z partnerek skokem / 
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  akrobatickým prvkem / rotací okolo vertikální či horizontální osy 
- zvedaná pozice – méně než nad úroveň hlavy ostatních členek družstva 

- spolupráce obsahující zvedanou pozici za podmínek:    = 0,5 b.  (max. 1x) 
- alespoň jedna gymnastka ztratí kontakt s podlahou 
- spolupráce může, ale nemusí v sobě zahrnovat přechod 
   přes vertikální či horizontální osu 
- spolupráce smí být pouze statická, bez přesunu členek družstva 
  o více než 2 kroky (tažené a nošené figury + lidské pyramidy jsou zakázány) 
- zvedaná gymnastka musí být nad úrovní hlavy ostatních členek družstva 

Maximální počet zařazených prvků obtížnosti je 6, z toho se do známky započítávají 4 prvky, 
 a to 1 skok obtížnosti, 1 rovnováha obtížnosti, 1 rotace obtížnosti a 1 prvek obtížnosti z jakékoliv 
 ze 3 skupin obtížností. V případě většího počtu prvků obtížnosti než 6 bude skladbě udělena 
 srážka 0,5 bodu rozhodčí obtížnosti. Počet tanečních kroků a vln/osem je neomezen, započítává 
 se ale jen 1 taneční krok a 1 vlna/osma. Počet kolaborací je neomezen, jejich celková hodnota, 
kterou lze započítat je ale maximálně 2 body. 

12. Obecná pravidla a hodnocení technických a artistických chyb v provedení – viz kategorie 
společných skladeb line B – 1.-4.kategorie. 

 

 

Na každém bodovaném závodě „Českomoravského poháru“ budou I. kategorie a vyšší předvádět vždy 
dvě provedení. Každý pořadatel jednotlivých dílů závodu „Českomoravského poháru“ má právo si počet 
provedení pro skladby 0. kategorie zvolit sám. Skladby 0. kategorie mohou tedy cvičit dvakrát, nebo 
může být zvolen systém finále pro určitý počet nejlepších družstev z prvního provedení, nebo mohou 
cvičit všechny skladby 0. kategorie jen jednou – dle volby jednotlivých pořadatelů. Informaci o počtu 
provedení u 0. kategorie zašle každý pořadatel spolu s časovým harmonogramem a plánem rozcvičení 
přihlášeným oddílům.   

 
Pro přidělení bodů, je rozhodující vždy konečné pořadí: 
 1. cvičí-li skladby dvě provedení, je rozhodující pořadí v součtu obou těchto provedení, 
 2. cvičí -li skladby první provedení a část z nich pak finále, je pro skladby, které se do 
  finále nedostaly, rozhodující umístění v prvním provedení, a pro skladby, které se do 
  finále dostaly, je rozhodující umístění v součtu obou provedení (jak prvního, tak ve 
  finále), 
 3. cvičí-li skladby jedno provedení, je rozhodující pořadí v tomto provedení.   
 

 

 

Pořadatelé bodovaných závodů „Českomoravského poháru“ zašlou výsledky Gabriele Čapkové 
Harťanské ke zpracování - gabriela.hartanska@gmail.com. Závěrečné vyhlášení „Českomoravského 
poháru“ proběhne na posledním bodovaném závodě a to v kategoriích – 0.B kategorie, 0.A kategorie, 
kategorie I., II., III. a IV. společných skladeb linie B. Všech osm dílů „Českomoravského poháru“ je 
otevřených pro závodnice z Čech i Moravy. Závodnice z Moravy mohou sbírat body na pohárových 
závodech v Čechách a naopak.   
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Seznam bodovaných závodů:   
 
Datum    Pořadatel 
 
8.10.    ČMP I.   SK MG Břeclav 
14.10.    ČMP II.  SK MG Zlín 
21.10.    ČMP III.  SK MG Slovan Plzeň 
29.10.    ČMP IV.  GSK Mariánské Lázně 
5.11.    ČMP V.  TJ TESLA Brno 
18.11.    ČMP VI.  TJ Vodní stavby Praha  
2.12.    ČMP VII.  GyTa Kyjov 
9.12.    Finále   Meteor České Budějovice 
 
 
 
Drobné změny - přesun ze soboty na neděli apod. - v uvedených termínech jsou možné. 
 
 
Rozpisy jednotlivých závodů a závěrečné výsledky „Českomoravského poháru“ budou zveřejněny na 
internetových stránkách ČSMG - www.csmg.cz. 
 
       Za pořádající oddíly 
     Gabriela Čapková Harťanská (gabriela.hartanska@gmail.com) 


