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Rozdělení kategorií pro rok 2009/2010: 
            mladší žáci a žákyně I.        rok narození   2001 -  2003 

mladší žáci a žákyně II.  rok narození   1999 - 2000 
 starší žáci a žákyně III.  rok narození    1997 - 1998 
 starší žáci a žákyně IV.  rok narození   1995 - 1996 
 dorostenci a dorostenky  rok narození   1992 - 1994 
 muži a ženy    rok narození   1991 a starší 
 
 
 
Jednotlivé kategorie závodí v těchto disciplínách: 

 
 SG Šplh 

mladší žákyně I. přeskok 
hrazda 
lavička 
akrobacie 
 

tyč 3 m  
s přírazem 
start ze stoje 

mladší žáci I. přeskok 
hrazda 
kruhy 
akrobacie 
 

tyč 3 m  
s přírazem 
start ze stoje 

mladší žákyně II. přeskok 
hrazda 
kladina nízká 
akrobacie 
 

tyč 4,5 m  
s přírazem 
start ze stoje 

mladší žáci II. přeskok 
hrazda 
kruhy 
akrobacie 
 

tyč 4,5 m  
s přírazem 
start ze stoje 

starší žákyně  
III.a IV. 

přeskok 
hrazda 
kladina 
akrobacie 

tyč 4,5 m  
s přírazem 
start ze stoje 



 

starší žáci III. a IV. přeskok 
hrazda 
bradla 
akrobacie 
kruhy 

lano 4,5 m  
s přírazem 
start ze stoje 

dorostenky přeskok 
hrazda 
kladina 
akrobacie 

Xxx 

dorostenci přeskok 
hrazda 
kruhy 
bradla 
akrobacie 

lano 4,5 m  
bez přírazu 
start ze sedu 

ženy přeskok 
hrazda 
kladina 
akrobacie 

Xxx 

muži přeskok 
hrazda 
kruhy 
bradla 
akrobacie 

lano 4,5 m  
bez přírazu 
start ze sedu 

   

 
S P O R T O V N Í     G Y M N A S T I K A  
Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9. 2002. Pro cvičební rok 2009/2010 
se závodí v sestavách B a dle DODATKU platného od 1.9.2005. 
Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9. 2002 a dle Změn závodních sestav 
SG platných od 31.8. 2005. 
Š P L H    
Žáci a žákyně startují na startovní značce držením lana (tyče) jednoruč v maximální výšce 150 cm od 
podlahy. Dorostenci a muži startují ze sedu. Cíl viditelným dohmatem na značku nebo nad značku ve 
výšce dané kategorií..  
 Při ruční časomíře se výsledný čas měřený na setiny zaokrouhluje na desetiny směrem nahoru. 
Závodník/závodnice, který/á nedošplhá, nebude hodnocen/a ani v celkovém pořadí. 
 
Počet závodnic/závodníků na kategorii není omezený. Na každých 10 závodníků/závodnic a složku ( 
muže/ženy) zajistí vysílající jednota 1 rozhodčího a 1 organizátora pro přípravu nářadí. Přihláška bez 
rozhodčího a organizátora je neplatná. 
Za zdravotní stav nezletilých závodníků odpovídají rodiče. Dospělí závodníci zodpovídají každý sám za 
svůj zdravotní stav. 
Závodníci se u prezence prokáží platným členským průkazem. Starší žákyně a ženy musí mít každá 
vlastní kazetu nebo CD s hudebním doprovodem k prostným. Mladším žákyním I. a II. stačí jediná 
kazeta či CD s hudebním doprovodem k povinným sestavám. 
Družstva žactva musí mít vedoucího, který za závodníky odpovídá po celý závod. 
 
Přihlášky zasílejte do 26.dubna 2010 na email: zupa.budecska@volny.cz 
V přihlášce je třeba uvést název jednoty, jméno, příjmení, rok narození a kategorii závodníka. Dále 
uveďte jméno, příjmení a kontakt na rozhodčího, jméno a příjmení organizátora. 
Neúplná přihláška nebo přihláška zaslaná po termínu nebude přijata. 



 

 
Časový harmonogram: 
8,00-8,45   Prezence 
8,45           Porada rozhodčích 
9,00           Nástup závodníků 
9.15           Zahájení závodu 
 
Startovné: 
Každý závodník zaplatí startovné ve výši 50,-Kč. Startovné neplatí závodníci v kategorii předškolních 
dětí a závodníci, kteří zaplatili startovné na závodech v plavání. 
 
 
Vyhlášení výsledků kategorie I. a II. bude po ukončení cvičení těchto kategorií. Vyhlášení výsledků 
dalších kategorií bude na závěr závodu. 


