
Gymnastický klub Šumperk, z.s 
 
 
 

pořádá 

 
 

23. ročník Memoriálu Petry Urbáškové 

ve sportovní gymnastice dívek – trojboj 
 
 

 
 
 

sobota 18. března 2017 od 10.00 hodin 

Tělocvična ZŠ Sluneční, Sluneční 38, Šumperk 



 
Rozpis 23. ročníku Memoriálu Petry Urbáškové ve sportovní 

gymnastice 
 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

1. Místo konání:  Tělocvična ZŠ Sluneční, Sluneční 38, Šumperk 
 

2. Datum konání: 18. března 2017 od 10.00 hodin 
 
3. Pořadatel:  Gymnastický klub Šumperk, z.s. 
 
4. Činovníci:  ředitel závodu: Mgr. Langerová Zdenka 

jednatel: Urbanová Silvie 
hlavní rozhodčí: Mgr. Valová Kateřina 
lékařská služba zajištěna 

 
5. Přihlášky:  Na adresu: Urbanová Silvie 

J. z Poděbrad 26 
787 01 Šumperk 

nebo na e-mail: urbanova.silvie@seznam.cz 
uzávěrka přihlášek: 10. 3. 2017 

 

6. Ubytování:  možnost přespání ve školní ubytovně 100,- Kč/osoba – vlastní 
spacák 
zahraniční účastníci na náklady pořádajícího klubu 

 

7. Stravování:  pouze zahraničním účastníkům 
 
8. Úhrada:   oddíly a kluby startují na vlastní náklady 
 
9. Startovné: činí 150,-Kč na závodníka, bude vybíráno při prezentaci 
 
10. Závodní kancelář: bude otevřena v sobotu 18. 3. 2017 od 8.00 hodin 

prezentace od 8.00 do 8.30 hodin 

porada rozhodčích v 8.30 hodin 
 
11. Tělocvična:  otevřena od 7.30 hodin 

 
 
II. Technické ustanovení 
 

 

12. Předpis: závodí se dle platných pravidel sportovní gymnastiky 2013 - 
2016 a ustanovením tohoto rozpisu. Nebudou uplatňovány 
srážky za skladbu sestavy a čas.  

 
13. Podmínky účasti: včas zaslaná přihláška, zajištění alespoň 1 rozhodčí na každých 

5 závodnic (jméno a kvalifikaci uveďte do přihlášky) při 
nesplnění této podmínky pokuta 500,- Kč 



 
14. Startují: Kategorie I. - závodnice ročníku narození 2009 a mladší 

Kategorie II. - závodnice ročníku 2006 a mladší  
Kategorie III. - závodnice ročníku narození 2005 a starší  
Závod družstev - družstvo tvoří nejlepší závodnice z kategorie I., II. a III. 
 

 Kategorie I.: závodnice – ročník narození 2009 a mladší 
 

kladina - stoj na rukou/i roznožmo/ - skok s bočním roznožením + výskok - obrat 
jednonož - rychlý kotoul - seskok rondát 

 
prostná - váha stranou - nůžky + čertík - stoj + kotoul - placka - přemet stranou - 

kotoul vzad o napjatých pažích 
 
bradla - výmyk - toč vzad - podmet /bez výšlapu/ 
 
Hodnocení – při splnění všech požadavků výchozí známka 10 bodů. Za každý vynechaný 

požadavek srážka 1 bod. Prvky musí být zacvičeny v předepsaném pořadí. 
 

 Kategorie II.: závodnice – ročník narození 2006 a mladší 
 

kladina dle pravidel FIG s výjimkou závěru 
za seskok prvkem         A + 0,1bodu 

        B + 0,3 bodu 
C a vyšší 0,5 bodu 
 

prostná dle pravidel FIG s výjimkou závěru 
za závěrečné salto         A + 0,1 bodu 

        B + 0,3 bodu 
C a vyšší 0,5 bodu 

 
bradla dle pravidel FIG s výjimkou závěru 

za seskok prvkem          A + 0,1 bodu 
 saltem + 0,3 bodu 

    B a vyšší 0,5 bodu 
 
Pro kategorii II. platí také Doplňková tabulka prvků na straně 41 ZP 
 

 Kategorie III.: závodnice – ročník narození 2005 a starší 
 

Bradla, kladina, prostná dle pravidel FIG s výjimkou závěru 
Závěry prvkem B + 0,3 bodu /na prostných závěrečné 

salto/ 

                            C a vyšší + 0,5 bodu 
 

Prostná na páse 17 metrů. 
 

15. Úbor:  dle pravidel FIG 
 

16. Výsledky: předány po závodech, případně rozeslány 

 

!! Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší známka na nářadí!! 


