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ROZPIS 
Mistrovství České republiky kategorie naděje mladší B 2021 

 
 

 A.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1.    POŘADATEL:       z pověření ČSMG SK MG AJUR Hradec Králové 

2.    DATUM:                2. října 2021, sobota 

3.    MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní hala SHT Třebeš, Na Potoce 691/30, 500 11 Hradec Králové  

GPS: 50.1901742N, 15.8384808E 

4.   VEDOUCÍ ČINOVNÍCI 

• ředitel mistrovství:    David Běluša       

• technický ředitel mistrovství:  Markéta Bělušová  

• hlavní rozhodčí:    Yvonna Ronzová     

• hlasatelka:    Andrea Krudencová       

• hospodář mistrovství:   Gabriela Neuwirthová, Jiří Herian 

• vedoucí sboru počtářů:   Monika Helingerová       

• vedoucí nástupu, tréninku:   Zdena Pávková    

• zdravotní služba:    Andrea Krudencová      

• delegát ČSMG:    Aneta Ježová, Jiří Herian 
 

5.  PŘIHLÁŠKY  
A) Oblastní komise na základě oblastního přeboru do 20. 9. 2021 – na sekretariát svazu a hlavní 

rozhodčí. 
B) Oblasti, které nepořádají oblastní přebory, rovněž zasílají na sekretariát svazu a hlavní rozhodčí.  

Oddíly / kluby, kterých se to týká, zašlou svým oblastem seznam závodnic, které chtějí nominovat na 
MČR do 13. 9. 2021.  
 
Přihláška musí být zaslaná na oficiálním formuláři.  

CSMG: info@csmg.cz  
Yvonna Ronzová – hlavní rozhodčí: ronzova@rycon.cz  

   
 Nedostaví-li se závodnice bez řádné omluvy, podléhá závodnice, resp. oddíl disciplinárnímu řízení. 
 

6. LOSOVÁNÍ bude provedeno dne 27. 9. 2021 v 17,00 hod. v kanceláři SK MG AJUR HK, Boleslavova 
ul., Hradec Králové 50008 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. PREZENCE dne 2. 10. 2021 od 8.30 do 9.15 hodin a od 13.30 do 14.00 hodin v závodní kanceláři 
sportovní haly. 

Při prezenci musí trenérka předložit: 
a) platný registrační průkaz ČSMG 
b) potvrzená lékařská prohlídka od sportovního, či praktického lékaře, ne starší jednoho roku 
c) zaplatit startovné ve výši 300,- Kč za jednu závodnici 
d) potvrzení registrovaných členů oddílu pro daný rok vystavené ČSMG na základě registrace 
e) kopie povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu na území ČR u cizinek 

 Závodnici, která se nedostaví k prezenci ve stanovenou dobu, nezaplatí startovné  nebo která nemá v 
pořádku doklady, nebude jí 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 – NADĚJE MLADŠÍ 
 

2011 2012 
 

švihadlo bez náčiní 
obruč libovolné náčiní 

 

3.   OBTÍŽNOST – dle programu soutěží MG pro rok 2021 
 

4.   STARTUJÍ 
        Naděje mladší - ročníky 2011, 2012  
 

5.   ZÁVODIŠTĚ s kobercem 13 x 13 metrů. 
 

6. HUDEBNÍ DOPROVOD – dle Pravidel FIG 
Hudbu on-line ve formátu mp3 s označením „NMLB_příjmení_jméno_oddíl_ročník_náčiní“ 
zašlete do 25.9.2021 na adresu: info@ajurhk.cz 

 

7. ČASOVÝ PROGRAM 
        *   prezence (dopoledne)                                                                   

 
  8.30 

 
až 

 
  9.15 

 
hodin 

* rozcvičení  
* školení – porada rozhodčích 

  8.30 
  8.45 

až 
až 

  9.55 
  9.45 

hodin 
hodin 

* technická porada činovníků, trenérek a rozhodčích   9.45 až 10.00 hodin 
* zahájení závodu – nástup ročník 2012 
* závod / 1. část – dvojboj ročník 2012 
* ukončení závodu, vyhlášení výsledků 2012 
* přestávka 

 
* prezence (odpoledne) 
* zahájení závodu – nástup ročník 2011 
* závod / 2. část – dvojboj ročník 2011 
* ukončení závodu, vyhlášení výsledků  

 
10.15 
 
13.30 
 
13.30 
 
14.40 

 
až 
 
až 
 
až 
 
až 
 

10.00 
13.15 
13.30 
14.30 
 
14.00 
14.30 
17.40 
17.50 

hodin 
hodin 
hodin 
hodin 
 
hodin 
hodin 
hodin 
hodin 

 
 

 
 

 
 

  

     Dle počtu přihlášených závodnic může časový program podléhat změnám. 
 

8. 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 

 

9.   POSTUPOVÝ KLÍČ  
a) Postupují všechny závodnice. 
 

 

10.  SYSTÉM SOUTĚŽE 
a) Všechny závodnice se předvedou ve vypsaném dvojboji. 

 
11.  ORGANIZACE SOUTĚŽE 

• Vyhlášení výsledků po skončení celé soutěže. 
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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, 

• zašle ihned na e-mail: webcsmg@seznam.cz (výsledky pro stránky ČSMG), 

• dílčí výsledky jednotlivých rozhodčích zaslat hlavní RO a předsedkyni komise RO 
v excelu pro jednodušší zpracovávání, 

• 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 září 2021                     Aneta Ježová 
                                                                                                                                    předsedkyně komise STK ČSMG 
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NOMINACE ROZHODČÍCH  

 
         Hlavní rozhodčí: Ronzová Yvonna  
 
       Asistentka: určí oddíl   
      Pomezní rozhodčí: určí oddíl 
          Rozhodčí pro časomíru: určí oddíl 
 
 

 Jméno Kraj   Jméno Kraj 

1 Prokešová Gabriela JM  12 Málková Jana SČ 

2 Kleinerová Soňa JM  13 Šťovíčková Jitka SČ 

3 Ksandrová Blanka PHA  14 Otáhalová Iva SM 

4 Chuchlerová Blanka PHA  15 Materová Eliška SM 

5 Holá Ivana PHA  16 Šimůnková Marcela VČ 

6 Csóka Kročáková Lada JČ  17   

7 Kutišová Hana JČ  18   

8 Bejvlová Petra ZČ  19   

9 Kavalířová Gabriela ZČ  20   

10 Menšíková Liběna VYS  21   

11 Nedbálková Věra SČ  22   

 
 

Náhradnice: Natalia Vorokhobina (PHA) 
 

Vyplněnou návratku, případně omluvu zašlete na sekretariát svazu nejpozději do 16. 9. 2021  
 

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

 

  
 
Praha září 2021 
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