
Českomoravský pohár společných skladeb linie B 2018 

Všechny pořadatelské kluby upozorňují a dovolují si Vás pozvat na sérii pohárových závodů 
s dobrovolnou účastí ve společných skladbách linie B s názvem „Českomoravský pohár 2018“. 

 

Jedná se o 11 pohárových závodů s otevřenou účastí, které budou organizovány dle „Náplně sestav 
moderní gymnastiky a jejich hodnocení pro rok 2018 - Společné skladby linie B, Společné skladby bez 
náčiní“. 
 
 
Pořádající oddíly:  
 
Česká část ČMP:       Moravská část ČMP: 
 
Meteor České Budějovice     TJ Sokol Třebovice 
Sokol Ústí nad Labem      SK MG Zlín 
GSK Mariánské Lázně      GyTa Kyjov 
SK MG Slovan Plzeň      TJ TESLA Brno 
Vodní stavby Praha - Zelený pruh    ASPV Brno 

 
     Finále: 
 
     SK MG Břeclav  
 

Na všech 10 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 2018 startovala na 
republikovém přeboru či oblastním přeboru jiném nežli ZPMG či KPMG. 

 

Na každé z těchto soutěží budou vždy vypsány všechny kategorie společných skladeb linie B včetně 
kategorií bez náčiní. Bude-li družstvo složeno pouze ze závodnic ZPMG a KPMG, může získat body do 
celkového pořadí „Českomoravského poháru“. V případě, že ve skladbě 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). 

 

Soutěž „Českomoravského poháru“ je složena ze dvou částí - „české“ a „moravské“. Každou z těchto 
částí tvoří celkem pět kvalifikačních závodů. Do „české“ části poháru spadají všechny kluby z 
Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Libereckého, Budějovického, Královéhradeckého, 
Středočeského, Pardubického kraje a Prahy. Do „moravské“ části poháru spadají všechny kluby z 
Jihomoravského, Severomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje a kraje Vysočina. 

 

Každé družstvo může získat body do celkového pořadí „Českého“ a „Moravského“ poháru. Body mohou 
být získány na každém z 5 pohárových závodů české části a na každém z 5 pohárových závodů moravské 
části, přičemž do závěrečného hodnocení se započítávají body pouze za TŘI nejlepší umístění z 5 
možných. Pět družstev z české části poháru a pět družstev z moravské části poháru, která dosáhnou 
nejvyšších bodových součtů, se kvalifikuje na finálový závod – „Českomoravský pohár 2018“. Nebude-li 
naplněn postupový klíč (5 Čechy + 5 Morava) v kterékoli kategorii, dojde k doplnění počtu startujících 
družstev v takové kategorii do celkového, maximálního počtu 10. 
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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 tří nejlepších bodovaných závodů (u 0. kategorie se porovnává celkový součet 
průměrných známek ze tří nejlepších bodovaných závodů). A pokud by i toto kritérium bylo u více týmů 
shodné, bude rozhodovat součet známek za provedení ze tří nejlepších bodovaných závodů (u 0. 
kategorie se porovnává součet průměrných známek za provedení ze tří nejlepších bodovaných závodů). 

 

Startovné na každém z osmi bodovaných závodů „Českomoravského poháru“ je jednotné a to 650,- Kč 
za každou skladbu. Částka 650,- Kč z tohoto jednotného startovného vždy připadá klubu, který daný 
bodovaný závod pořádá a slouží na jeho finanční zajištění. 

 

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. 

 
Na každém bodovaném závodě české či moravské části „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.   

 

                                                           
1 Budou-li mít Čechy ve 4. kategorii pouze 4 družstva, která splní podmínky pro kvalifikaci na finálový závod ČMP 
(start na minimálně třech z pěti závodů české části ČMP) a současně bude mít Morava ve 4. kategorii 7 družstev, 
která splnila podmínky pro kvalifikaci na finálový závod ČMP, bude startovní listina finálového závodu 
Českomoravského poháru doplněna na celkový počet 10 startujících družstev. Tedy z české části postoupí všechna 
4 družstva, která splnila podmínky. Z moravské části postoupí přímo 5 družstev a ještě jedno družstvo navíc, čímž 
bude naplněn klíč 10 startujících družstev. 
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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. Postupující družstva z české i moravské části 
„Českomoravského poháru“ budou rozeslána všem účastníkům do dvou pracovních dnů po skončení 
posledního kvalifikačního závodu. Postupující oddíly pak budou vyzvány k zaslání jmenných přihlášek 
na finálový závod. Body či umístění z kvalifikačních závodů se na poslední finálový závod nijak 
nepřenáší a slouží pouze ke kvalifikaci. Finálový závod proběhne jako samostatný závod a vzejde z něj 
jeden definitivní vítěz ČMP 2018 v každé kategorii. 

 

Všech deset dílů „Českomoravského poháru“ je otevřených pro závodnice z Čech i Moravy. Závodnice z 
Moravy však nemají při účasti v české části poháru nárok na získání bodů. A naopak závodnice z Čech 
nemají při účasti v moravské části poháru nárok na získání bodů. Takový závod je pro závodnice 
obyčejnou meziklubovou soutěží, kde mohou bojovat o dobré umístění, ale body jsou přidělovány jen 
„místním“ klubům na základě pořadí, ze kterého budou vyjmuty závodnice „cizích“ oblastí.   

 
Seznam bodovaných závodů:   
 
Datum    Pořadatel 
 
14.10.    Čechy I.  GSK Mariánské Lázně 
20. 10.    Čechy II.  SK MG Slovan Plzeň 
21. 10.    Morava I.  TJ Sokol Třebovice 
27.10.    Čechy III.  TJ Vodní stavby Praha - Zelený pruh  
28.10.    Morava II.  SK MG Zlín 
3.11.    Čechy IV.  Sokol Ústí nad Labem 
4. 11.    Morava III.  TJ TESLA Brno 
17.11.    Čechy V.  Meteor České Budějovice 
18.11.    Morava IV.  ASPV Brno 
1.12.    Morava V.  GyTa Kyjov 
8.12.    Finále   SK MG Břelav   
 
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) 


