Vás srdečně zve na

21. ročník PLZEŇSKÉHO POHÁRU
a
32. ročník Memoriálu J. Krocové
pohárového závodu v moderní gymnastice

Sobota 3.10.2020
sportovní hala TJ Slavoj Plzeň
Třebízského 2702/12, Plzeň

Vážení sportovní přátelé!
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 21.ročník pohárového
závodu v moderní gymnastice PLZEŇSKÝ POHÁR a 32. ročník
Memoriálu J. Krocové, soutěž družstev.
Datum konání : 3.10.2020
Místo konání : sportovní hala TJ Slavoj Plzeň, Třebízského 2702/12,
301 00 Plzeň
Přihlášky : zasílejte do 18.9.2020 na adresu : mala.lucie@centrum.cz
V přihlášce uveďte příjmení,jméno, rok narození, kategorii
a libovolné náčiní.
Startovné : 250 Kč (závodnice 1.sestava)
350 Kč (závodnice 2.sestavy)
Hudba : do 18.9.2020 ve formátu MP3 na e-mail: mala.lucie@centrum.cz
příjmení-jméno-náčiní-kategorie (př.Nováková-Simona-švihadlo-dorostenky)
Ubytování : na vlastní náklady (ev. doporučujeme např. hotel Lions Plzeň,
penzion U Zimáku)
Stravování : v průběhu závodu bude ve sportovní hale možno zakoupit
občerstvení, pro závodnice, trenérky a rozhodčí bude
občerstvení zajištěno pořadatelem

KATEGORIE
I. kategorie

r. nar. 2014 a ml. - sestava bez náčiní

II. kategorie

r. nar. 2013 - sestava bez náčiní

(naděje nejmladší)

(naděje nejmladší)

III. kategorie

r. nar. 2012, 2013 - sestava bez náčiní
(naděje nejmladší)
sestava s libovolným náčiním
IV. kategorie

r. nar. 2010, 2011 - sestava bez náčiní
sestava s libovolným náčiním

V. kategorie

r. nar. 2008, 2009 – sestava s kužely
sestava s libovolným náčiním

VI. kategorie

r. nar. 2005 - 2007 - sestava se stuhou
sestava s libovolným náčiním

VII. kategorie

r. nar. 2004 a st. - sestava s obručí
sestava s libovolným náčiním

(naděje mladší)

(kadetky mladší)

(kadetky starší)

(dorostenky)

VIII. kategorie r. nar. 2008, 2009 – sestava s míčem
(naděje starší)
sestava s libovolným náčiním
IX. kategorie
(juniorky)

r. nar. 2005 - 2007 - sestava se stuhou
sestava s libovolným náčiním

Vyhlášení výsledků může být rozděleno podle počtu závodnic
jednotlivých ročníků narození v daných kategoriích.

Každý oddíl může přihlásit libovolný počet závodnic. Pořadatel si však
vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek dříve, pokud počet přihlášek překročí
kapacitu závodu.

„Memoriál Jiřiny Krocové“ – soutěž družstev
Výsledky „Memoriálu Jiřiny Krocové“, budou získány z výsledků „Plzeňského poháru“
ve volných sestavách tak, že družstvo tvoří 3 gymnastky z jednoho oddílu, které startují v
různých kategoriích. Pořadí bude vytvořeno součtem umístění jednotlivých členek
družstva a družstvo s nejnižším součtem umístění zvítězí.

Podmínkou účasti je účast min. jedné kvalifikované rozhodčí, která je
proškolena dle mezinárodních pravidel FIG. Jméno, příjmení a kvalifikaci
uveďte prosím v přihlášce.
Harmonogram soutěže bude přihlášeným oddílům rozeslán po uplynutí
termínu pro zasílání přihlášek.

Pořadatel zpracuje výsledkové listiny a zašle je elektronicky zúčastněným
oddílům.
Za sportovní klub SLAVIA SK RAPID
Mgr. Jiřina Eva Neklová, předsedkyně oddílu

Neklová J.

PŘIHLÁŠKA

21. ročník PLZEŇSKÉHO POHÁRU
a
32. ročník MEMORIÁLU J. KROCOVÉ
Oddíl : _________________________________________
Příjmení, jméno

Kategorie

Rok narození

Libovolné náčiní

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozhodčí : ____________________________________________
____________________________________________
Kontaktní osoba (e-mail, telefon) :

____________________________________________
PŘIHLÁŠKU ODESLAT NEJPOZDĚJI DO 18.9.2020

