
závod ZP MG  čtvrtek 
ŽDÁRSKÝ SOKOL  28. 10. 2021 

 

Oddíl MG při T. J. Sokol Žďár nad Sázavou Vás srdečně zve na závod v ZP MG 

ŽĎÁRSKÝ SOKOL 

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel T. J. Sokol Žďár nad Sázavou 

Datum 28. 10. 2021  

Místo konání 
Sokolovna Žďár nad Sázavou 
Doležalovo nám. 528, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Přihlášky 
zasílejte prosím do 18. 10. 2021 na e-mail 
tjsokolzdarns@seznam.cz 

Hudby 
zasílejte prosím ve formátu .mp3 do 18. 10. 2021 na e-mail 
tjsokolzdarns@seznam.cz, název dle šablony 
Nováková Anna_V.kat_OB.mp3 

Startovné 150,- Kč za závodnici 

Podmínky účasti 
účast alespoň jedné rozhodčí 
platný registrační průkaz ČSMG (od I. kategorie výše) 

Cestovné na vlastní náklady 

Stravování na vlastní náklady 

 

Technická ustanovení 
Soutěží se podle platných pravidel MG a podle ustanovení tohoto rozpisu. 

Sledujte prosím aktuální opatření vlády (https://www.mzcr.cz/) ohledně 

koronaviru. O veškerých speciálních pravidlech budete informování na poradě 

trenérů a rozhodčích. 

V rámci závodu proběhne oblastní přebor v ZP MG oblasti Vysočina. 

Přihlašování se uzavře po dosáhnutí 150 závodnic, závodnice z Vysočiny mají 

přednost. 
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Kategorie 
kategorie ročník program 

0C kategorie 2016 a mladší akrobacie 

0B kategorie 2015 
sestava bez náčiní (brožura 2004) 
akrobacie 

0A kategorie 2014 
sestava bez náčiní (brožura 2019) 
akrobacie 

I. kategorie 2012-2013 
sestava bez náčiní (nová) 
sestava se švihadlem 

II. kategorie 2010-2011 
sestava se švihadlem (nová) 
sestava s obručí (nová) 

III. kategorie 2008-2009 
sestava s obručí 
sestava s míčem 

IV. kategorie 2005-2007 
sestava se stuhou (nová) 
sestava s kužely 

V. kategorie 2005 a starší 
sestava ZP s kužely 
volná sestava (viz KP) 

 

Předběžný harmonogram 
Harmonogram bude upřesněn na základě počtu přihlášených závodnic. 

8:00 – 8:30 prezence 

8:15 – 9:15 rozcvičení na ploše 

8:30 – 9:00 porada rozhodčích a trenérek 

9:30 zahájení závodu 

 

 

Těšíme se na vaši účast 

 Markéta Trembaczová 

 T. J. Sokol Žďár nad Sázavou 

 604 738 568, tjsokolzdarns@seznam.cz 
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