MSR žiačok „A“ kat.
Memoriál manželov Žifčákovcov

23. – 24.11.2018, Detva

ROZPIS
A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
SEKCIA

Športová gymnastika ženy

USPORIADATEĽ
DÁTUM
MIESTO
ČINOVNÍCI

Z poverenia SGF Klub športovej gymnastiky Detva
23.- 24.11.2018
Mestská športová hala Detva , Štúrova 1287, Detva
Riaditeľ:
Katarína Krekáňová
Tajomník:
Gabriela Novosadová
Hlavný rozhodca:
Zuzana Cerovská
Delegát SGF
Hlásateľ:
Mária Korčoková
Ved. počt. komisie:
Stanislav Kútik
Ved. nástupu:
Katarína Krekáňová
Lekár:
Poliklinika Detva
Hudobný technik:
Terézia Novosadová
Ved. techn. čaty:
Jozef Výboh
Uzávierka: 09.11.2018
Prihlášky zasielajte na adresu SGF: i.barutova@sgf.sk,
v opise na: katarina.e@azet.sk
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované! Použite vzor prihlášky.
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti pretekárky bez ospravedlnenia najneskôr 2
dni pred súťažou, budú vysielajúcemu klubu vyúčtované náklady spojené s účasťou
člena klubu v súťaži ( štartovné, ubytovanie a podobne ).
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok
Uskutoční sa v mieste súťaže 22. novembra 2018 o 19:30 hod. pre MMŽ
a 24.novembra o 8.30 pre MSR „A“
Na porade musí byť prítomný tréner / zástupca klubu a rozhodkyne
Nominované rozhodkyne na náklady SGF (na základe vyžiadania)
Trénerom a pretekárom na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor na
náklady vysielajúcej zložky
Pretekárky a ich tréneri na náklady vysielajúceho klubu.
Nominovaným rozhodkyniam hradí SGF podľa Smerníc SGF.
Pretekárky a ich tréneri na náklady vysielajúceho klubu.
Nominovaným rozhodkyniam hradí SGF podľa Smerníc SGF.
Bude otvorená 22.11.2018 od 17.00-18.30 a 24.11.2018 od 9:00 do 10:00 v mieste
súťaže

PRIHLÁŠKY

ŽREBOVANIE
TECHNICKÁ
PORADA
UBYTOVANIE

STRAVOVANIE
CESTOVNÉ
KANCELÁRIA
PRETEKOV

B/ ŠPECIÁLNE USTANOVENIA
PREDPIS

Preteká sa podľa pravidiel FIG, platných od 1.1.2017,
podľa požiadaviek sekcie žien a podľa smerníc tohoto rozpisu
A kategórie

ŠTARTUJÚ

Kategória
Najmladšie žiačky A
Mladšie žiačky A
Staršie žiačky A
Juniorky A
Ženy A

Ročník narodenia
2010 - 2011 (2012*)
2008 - 2009
2006 - 2007
2003-2004 a 2005
2002 a staršie

PODMIENKY
ÚČASTI

Platný registračný preukaz SGF
Lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu/kyňu na náklady klubu s menovitým
nahlásením v prihláške.V prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí príslušný
klub pri prezentácii pokutu 33,20EUR, podľa uznes.č.11 zo zasadnutia VV SGF
z 20.6.1999
- Štartovné 10,-EUR/pretekárka. Musí byť uhradené na účet organizátora
s termínom podania prihlášky. V prípade neúčasti pretekárky na pretekoch
z dôvodu choroby, bude štartovné vrátené v plnej výške pri predložení
lekárskeho potvrdenia
- Číslo IBANU na úhradu štartovného: SK37 0200 0000 0011 3840 8353
MMŽ – súťaž družstiev a jednotlivkýň
Družstvo – 1seniorka, 1 juniorka,(ročníky 2005,2004,2003) 1 žiačka (ročníky
2006-2007)
Jednotlivkyne - finále na náradi – max 6 na náradí (2 z jedneho klubu max )
ziačky, juniorky, seniorky

OBLEČENIE
PROTESTY
TITULY A CENY

Podľa pravidiel FIG
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
Pretekárky na 1. - 3. mieste získajú medailu, diplom a vecnú cenu, MMŽ –
pricemoney a vecné ceny
Štvrtok 22.11.2018

ČASOVÝ
PROGRAM

-

17.00-19.30 Voľný tréning MMŽ
19.30-20.00 Technická porada MMŽ
Piatok 23.11.2018
9.30-12.00
volný tréning MSR
12.30-12.45 porada rozhodkýň - MSR ml.ž. a st.ž.”A” – zrď a petle
12.30-12.55 organizované rozcvičenie
13.00-14.30 MSR ml.ž. a st.ž.”A” – zrď a petle gym. telocvicňa
15.00 -16.20 organizované rozcvičenie MMŽ + MSR st.ž.A
15.00 -15.30 porada rozhodkýň MMŽ a MSR st.ž.”A”
16.30
otvorenie pretekov
16.45-18.50 Memoriál manželov Žifčákovcov + MSR st.ž.”A”
19.00-19.30 Vyhlásenie výsledkov MSR starších žiačok a MMŽ
Sobota 24.11.2018
8:30-09:00 technická porada, porada rozhodkýň MSR
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8.30-09:30
8:30-09:50
10.00-12:00
12:20-12:30
13.00-14.00
14.00-14.30
13.30-14.50
15.00-17.50
18.00-18.30

ORGANIZAČNÉ
POKYNY

DOPING
NOMINÁCIA
ROZHODKÝŇ

prezentácia pretekárok všetkých kategórií
organizované rozcvičenie najml, ž., mladších žiačok “A”
preteky najml, ž. a mladších žiacok “A”
vyhlásenie výsledkov najmladších žiačok a mladších žiačok “A”
obed
porada rozhodkýň finále
Organizované rozcvičenie pred finále MMŽ
finále na náradí – žiačky, juniorky seniorky
vyhlásenie výsledkov

Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom programe podľa
počtu prihlásených pretekárok.
Hudobný sprievod musí byť nahraný na samostatnom CD s označením mena
pretekárky, vekovej kategórie a klubu.
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky.
Zakázaný
Hlavná rozhodkyňa : Cerovská Zuzana
Náradie
Preskok

D1/E1

D2/E2

Gazdíková Jarmila

Korpová Dominika

Bradlá

Kremnická Soňa

Plešivčáková Bibiana

Kladina

Kotuličová Viera

Strmenská Dagmar

Prostné

Šišková Monika

Kotríková Mária

Nahradníčky : Gazdíková, Černáková, Luptáková
Petle /žrď : piatok 23.11.2018 : Kremnická , Strmenská
Kotríková

/

Ostrihoňová ,

VÝSLEDKY

Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF.
Se SGF uverejní výsledky na stránke www.sgf.sk
Vedúci počtárskej komisie a hlavná rozhodkyňa sú povinní uviesť do výsledkovej listiny
splnenie VT.

POZNÁMKA

V prípade neúčasti rozhodkyne na pretekoch je potrebné včasné ospravedlnenie sa za
účelom oslovenie náhradníčky .

Mgr. Stanislav Kútik

Mgr. Krekáňová Katarína
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