
         

 Vás srdečně zve na pohárový závod jednotlivkyň volného programu 

„Veselská panenka“ 

16. 10. 2021 

 

A.     Všeobecná ustanovení 

 Pořadatel:        SK MG Veselí nad Moravou  

 Místo:               Sportovní hala, Kollárova 1660, 698 01  Veselí nad Moravou  
                           

 Datum:             16. 10. 2021 (sobota) v  9.00 hodin 
                                     
      Přihlášky:   do 1. 10. 2021 on-line registrace na RG FORM 
      Hudba:   do 8. 10. 2021 nahrát hudbu ve formátu MP3 na RG FORM 
 
   http://rgform.eu/event.php?id_prop=2987 
   
 

  Další upozornění:      
- každý oddíl může přihlásit max. 6 závodnic z oddílu, max. 2 do jedné kategorie 
(závod jednotlivkyň „Veselská panenka); společné skladby bez omezení 
- nutná účast 1 kvalifikované rozhodčí (zaregistrujte on-line na RG FORM)                   

       - pořádající oddíl může přihlásit větší počet závodnic 
 

  Startovné:   CZK 350,-- nebo EUR 15,--/ za závodnici 
 

 Občerstvení:  zajištěn bufet v místě konání závodu  

 Závodiště:  koberec 13 m x 13 m 

 Ubytování:  na vlastní náklady  
o penzion Hermína – http://herminapenzion.cz; +420 775 505 745 
o ubytovna na hale SOU Kollárova 1660, Veselí nad Moravou, 

http://www.oaveseli.cz/doc/28/, paní Zuzana Konečná, tel. 
+420 602 574 315, ubytovna@oaveseli.cz 

 
 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2987
http://herminapenzion.cz/
http://www.oaveseli.cz/doc/28/
mailto:ubytovna@oaveseli.cz


B. Technická ustanovení - kategorie dle soutěžního programu ČSMG 2021   

ZÁVOD JEDNOTLIVKYŇ – volný program: 

KATEGORIE VĚK NÁČINÍ OBTÍŽNOST 

Naděje nejmladší  
2013 a mladší 
 

 
 bez náčiní 

 

 min. 3, max. 7 prvků BD 
 min. 2 série tanečních kroků 
 max. 3 risky 

Naděje starší B 

 

 
2009-2010 
 

 kužele 
 libovolné 

 min. 3, max. 7 prvků BD 
 min. 2 série tanečních kroků 
 min. 1, max. 3 risky 
 bez limitu obtížnosti s náčiním 

Juniorky B 

 

 
2006-2008 

 obruč 
 libovolné 

 min. 3, max. 7 prvků BD 
 min. 2 série tanečních kroků 
 min. 1, max. 3 risky 
 bez limitu obtížnosti s náčiním 

 
Seniorky B 

 
2005 a starší 

 míč 
 libovolné 

 min. 3, max. 7 prvků BD 
 min. 2 série tanečních kroků 
 min. 1, max. 4 risky 
 min. 1 obtížnost s náčiním 

 

Podrobné informace budou umístěny do systému RG FORM a zaslány e-mailem. 
Nezapomeňte uvádět své e-maily při on-line registraci.   
 

 
 

Těšíme se na Vaši účast!  
Za SK MG Veselí nad Moravou 

Mgr. Milada Niklová, tel. +420 723 367 811, Milada.Niklova@seznam.cz 


