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ROZPIS 
Mistrovství České republiky kategorie juniorky na rok 2020 
 
 
 

 

 A.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1.    POŘADATEL:        z pověření ČSMG  SK MG Máj České Budějovice 

2.    DATUM:                 26. - 27. září 2020 

3.    MÍSTO KONÁNÍ:   Sportovní hala, Stromovka 1216/12, 37001 České Budějovice 
 
4.   VEDOUCÍ ČINOVNÍCI     

  ředitel mistrovství:   Mgr. Antonín Sekyrka       
  technický ředitel mistrovství: Pavla Vandasová 
  hlavní rozhodčí:   Ivana Pokorná    
  hlasatel:    Lenka Klímová     
  hospodář mistrovství:  Aneta Hanušová 
 vedoucí sboru počtářů:  Jana Ohnesorg 
 hudební technik:   Miroslav Říha        
 vedoucí nástupu, tréninku:  Nikol Coufalová 
 zdravotní služba:   Magdalena Holíková 
 delegát ČSMG:   Aneta Ježová, Jiří Herian 

 
5.  PŘIHLÁŠKY  

Zasílají hromadně oblastní komise do 15.9.2020 – termín dodání přihlášky na sekretariát svazu. 
Přihláška musí být zaslaná na oficiálním formuláři.  

CSMG:   info@csmg.cz 
  Ivana Pokorná – hlavní rozhodčí:  pokaz@seznam.cz 
  
  Nedostaví-li se závodnice bez řádné omluvy, podléhá závodnice, resp. oddíl disciplinárnímu řízení. 
 
6. LOSOVÁNÍ bude provedeno dne 23.9.2020 v 16.30 hodin v kanceláři SKMG Máj ČB z.s. ve sportovní 

hale za přítomnosti hlavní rozhodčí nebo pověřeného zástupce, ředitele závodu a technického ředitele 
mistrovství. Losování je veřejné pro členy ČSMG. Účast na vlastní náklady. 
 

7. CESTOVNÉ / UBYTOVÁNÍ 
Viz. Směrnice č.2 – organizační a finanční zabezpečení soutěží 
 Ubytování pro rozhodčí a delegáta ČSMG hradí a zajišťuje ČSMG. V případě, že rozhodčí 

zruší objednanou rezervaci ubytování zajištěnou ČSMG, nebude mu proplaceno jiné. 
 Ubytování pro trenérky a závodnice si zajišťují oddíly samy. 

 
8. PREZENTACE dne 26.9.2020 od 8.00 hodin do 9.15 hodin v kanceláři SKMG Máj ČB ve sportovní hale. 

Při prezentaci musí trenérka předložit: 
a) platný registrační průkaz ČSMG 
b) řádně vyplněný a potvrzený záznam o činnosti moderní gymnastky 

 potvrzená lékařská prohlídka od sportovního lékaře, ne starší jednoho roku 
c) zaplatit startovné ve výši 300,- Kč za jednu závodnici 
d) startují pouze závodnice s českým občanstvím – na vyžádání je nutno doložit 
e) Závodnice zařazená v reprezentačním družstvu, družstvu nadějí, SCM či Sps musí 

startovat na MČR juniorek. 
f) Závodnice, která je zařazena v přípravě na MEJ 2021 ve společných skladbách, nesmí 

startovat na MČR juniorek 2020. Jsou zohledněny zdravotní důvody a velká zátěž, tak aby 
nedošlo k přetížení závodnice. – rozhodnutí předsednictva. 

 Závodnici, která se nedostaví k prezentaci ve stanovenou dobu, nezaplatí startovné, nebo která nemá v 
pořádku doklady, nebude povolen start. 
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B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
1.  PŘEDPISY 

Závod se koná dle platných pravidel moderní gymnastiky, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
2.  DISCIPLÍNY  

 volná sestava s obručí 
 volná sestava s míčem 
 volná sestava s kuželi 
 volná sestava se stuhou  

 
3. Doplnění pro MČR 2020: juniorky jednotlivkyně, které se připravují na MEJ jednotlivkyň 2020, se 
představí exhibičně, každá ve dvou sestavách. MEJ 2020 bylo přesunuto z důvodu epidemie na 11/2020 
Pro rok 2021 a dále mají juniorky již zařazený 4-boj – obruč, míč, kužele a stuha - jedná se tedy o 
plánovanou přípravu (v tomto čtyřboji se mělo konat i MSJ jednotlivkyň, z důvodu epidemie a změn v 
kalendáři, bylo zrušeno) 
 
4.   OBTÍŽNOST – dle programu soutěží MG pro rok 2020 

 
5.   STARTUJÍ – ročníky 2005, 2006 a 2007 
 
6. ZÁVODIŠTĚ s kobercem 13 x 13 metrů. 
 
7. HUDEBNÍ DOPROVOD – dle Pravidel FIG 

Hudbu ve formátu mp3 zašlete ve tvaru „JUN-příjemní jméno-náčiní.MP3“ nejpozději do 14.9.2020 
na adresu: zuza.kubalova@centrum.cz 
 

8. ČASOVÝ PROGRAM 
 
Sobota 26.9.2020 
*    prezentace                                                                       

 
   
   
  8.00 

 
 
 
až 

 
   
   
  8.50 

 
 
 
hodin 

* rozcvičení  
* seminář a školení, porada rozhodčích 

  8.00 
  8.00 

až 
až 

  9.50 
  9.30 

hodin 
hodin 

* technická porada činovníků, trenérek a rozhodčích   9.30 až   9.45 hodin 
* zahájení závodu juniorek 
* 2 sestavy – obruč, míč 
* přestávka 
* 2 sestavy – obruč, míč 

10:00 
10.15 
11.45 
12.00 

 
až 
až 
až 

 
11.45 
12.00 
13.30 

hodin 
hodin 
hodin 
hodin 

 
Neděle 27.9.2020 
*   rozcvičení 
*   2 sestavy – kužele, stuha 
*   přestávka 
*   2 sestavy – kužele, stuha 
*   vyhlášení výsledků 

 
 
  8.00 
10.00 
11.30 
11.45 
13.30 

 
 
až 
až 
až 
až 

 
 
  9.50 
11.30 
11.45 
13.15 

 
 
hodin 
hodin 
hodin 
hodin 

 
 
9. TITULY A CENY 

a) vítězka získá titul mistryně České republiky, medaili a diplom 
b) závodnice na 2. a 3. místě získají medaili a diplom 
c) závodnice na dalších místech získají účastnický diplom 
d) finále – z každého náčiní budou vyhlášeny první tři závodnice a získají medaili a diplom 
 

10. POSTUPOVÝ KLÍČ  
a) Postupují všechny závodnice, které se zúčastnily oblastního přeboru a startují ve čtyřboji   
b) Oblast může udělit jednu zelenou kartu nad postupový limit závodnici, která se z vážných 

důvodů nezúčastnila oblastního přeboru nebo se v průběhu závodu zranila 



                                                                                              Rozpis Mistrovství České republiky kategorie    
                                                                                           juniorky na rok 2020 
 
 

 
Český svaz moderní gymnastiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 // Tel: (+420) 603 105 686 //                                     
E-mail: info@csmg.cz // www.csmg.cz // DIČ: CZ 00540480/ IČO: 00540480// Číslo účtu: 1722205-504/0600 
 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

a) Všechny závodnice závodí ve vypsaném víceboji (v případě velkého počtu postupujících 
závodnic, může předsednictvo ČSMG upravit systém soutěže) 

 
12. ORGANIZACE SOUTĚŽE 

 Vyhlášení výsledků po skončení celé soutěže. 
 
 
C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

a) všechna ustanovení tohoto rozpisu budou přesně dodržována 
b) pořadatel zpracuje úplné výsledky, které 

 zašle do 24 hodin e-mailem info@csmg.cz  na sekretariát svazu 
 dílčí výsledky jednotlivých rozhodčích zaslat hlavní RO a předsedkyni komise RO 

v excelu pro jednodušší zpracovávání 
 zašle ihned na e-mail: webcsmg@seznam.cz (výsledky na stránky ČSMG)  
 předá po skončení závodu 1x hlavní rozhodčí a 1x ČSMG  

c) náčiní musí odpovídat předepsaným normám 
d) úbor rozhodčí musí odpovídat předepsaným normám 
e) doping je v soutěžích ČSMG zakázán a postihován podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 

ve sportu (Antidopingový výbor ČR) – směrnice: Světový antidopingový kodex – platný od 
1.1.2004. 

 
 
Praha červenec 2020                                                                                         Aneta Ježová 
                                                                                                           předsedkyně komise STK ČSMG 
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NOMINACE ROZHODČÍCH  
 
         Hlavní rozhodčí: Ivana Pokorná    
 
       Asistentka: Martina Nezbedová   
      Pomezní rozhodčí: Kateřina Špindlerová, Iva Hrobská 
          Rozhodčí pro časomíru: Lucie Rypáčková 
 

 Jméno Kraj   Jméno Kraj 
1 Ksandrová Blanka PHA  12 Kavalířová Gabriela ZČ 
2 Chuchlerová Blanka PHA  13 Fialová Zuzana ZČ 
3 Zebeliyan Maria PHA  14 Werheimerová Zdena SM 
4 Skálová Petra PHA  15 Ronzová Yvonna VČ 
5 Vorokhobina Natalia PHA  16 Králíčková Martina Vysočina 
6 Kapounková Kateřina JM  17 Rezková Kopáčová K. Vysočina 
7 Niklová Milada  JM  18 Menšíková Liběna Vysočina 
8 Štursová Petra JM  19 Dočkalová Jiřina Vysočina 
9 Šťovíčková Jitka SČ  20 Mlejnková Blanka Brevet 

10 Csóka Kročáková Lada JČ  21 Obrovský Michaela Brevet 
11 Kutišová Hana JČ  22 Uherková Zajoncová J. Brevet 

 
 
Vyplněnou návratku, případně omluvu zašlete na sekretariát svazu a současně předsedkyni 

KRO Blance Mlejnkové nejpozději do 5.9.2020 
 

 

Kontakt: sekretariát ČSMG        e-mail  info@csmg.cz 

  Blanka Mlejnková mobil: 602 500 535 e-mail: blanka@mlejnci.cz 

    
 
Praha červenec 2020                                   Blanka Mlejnková 
         předsedkyně komise KRO ČSMG 


