
Jihomoravská soutěžní oblast moderní gymnastiky, Jabloňová 25, 621 00 Brno 

 

R O Z P I S 
přeboru jihomoravské soutěžní oblasti pro rok 2021 

v kategoriích kombinovaného programu MG 
 

A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

 
1.  Pořadatel z pověření JMSOMG: Oddíl moderní gymnastiky TJ TESLA BRNO 
2.   Datum: 24. 10. 2021 
3.   Místo: Sportovní hala TJ Tesla Brno, Halasovo nám. 7, Brno Lesná 
4.  Vedoucí činovníci: ředitel    Ivana Šedová                           

hlavní  rozhodčí    Zdena Sovová 
    hlasatel   Ivana Šedová   
    hospodář         Jana Prokešová  

tech. pracovník  Markéta Opletalová  
    ved. sboru počtářů  Vítězslav Jíra    
    ved. nástupu, tréninku   Lenka Suchánková 
    zdravotník   Barbora Hrabálková, Lucia Opletalová    
    zástupce STK   Vlasta Machovská 
      
      
      
5. Přihlášky zasílají oddíly na přiloženém formuláři do 9. 10. 2021 (datum doručení) na email: 

jaroslava.cervinkova@post.cz a v kopii na: v.machovska@seznam.cz  
Přihlášky jsou závazné. 

6. Losování bude provedeno dne 12. 10. 2021 v 18:30 hod. v hale TJ Tesla Brno za přítomnosti ředitele 
závodu (nebo jiného člena pořádajícího odd.) a hlavní rozhodčí. Je veřejné. 

7. Stravování na vlastní náklady. 
8. Cestovné se proplácí delegátovi JMSOMG  a rozhodčím dle směrnic JMSOMG. 
9.   Při prezentaci musí závodnice, trenérka či jiný funkcionář oddílu předložit: 
 - platný registrační průkaz ČSMG (platí i nezatavený průkaz pro nezávodní složky) 
 - řádně vyplněný záznam o činnosti sportovce s platnou lékařskou prohlídkou nebo potvrzení  
   o zdravotní způsobilosti ne starší jak 1 rok 

- zaplatit startovné ve výši 250 Kč na účet JMSOMG č.: 2502031578/2010 tak, aby platba byla  
připsána na účet nejpozději v pátek 22. 10. 2021. Jako variabilní symbol uvést kód oddílu a do 
poznámky o jaký závod se jedná. 
Závodnici, která se nedostaví k prezentaci  včas nebo nebude mít v pořádku doklady, nebude povolen start. 

 
B. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 

 
1.  Závod se koná dle pravidel MG, soutěžního řádu MG, Programu soutěží MG 2021 a jeho doplňků a        
ustanovení tohoto rozpisu. 
2.  Disciplíny:   
                                               I.A kat. roč. 2014  - sestava se švihadlem (povinná sestava) 
                                                                                             - sestava bez náčiní (volná sestava)  
                                                                                               Bez postupu na MČR 
                                               I. kat.  roč. 2012-2013 - sestava se švihadlem (povinná sestava) 
                                        - sestava bez náčiní (volná sestava) 

II.kat.  roč. 2010-2012 - sestava se švihadlem (povinná sestava) 
               - sestava bez náčiní (volná sestava) 
III.kat. roč. 2008-2010           - sestava s obručí (povinná sestava) 

                                        - sestava s míčem (volná sestava) 
    IV.kat. roč. 2005-2008  - sestava se stuhou (povinná sestava) 

- sestava s kuželi (volná sestava) 
    V. kat. roč. 2005 a st.             - 2 volné sestavy s libovolným náčiním 
 
3.   Závodiště s kobercem 13 x 13m 
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4.  Hudební doprovod: Povinnou hudbu zajišťuje pořadatel. Hudby na volné sestavy zaslat do 12. 10. 
2021 ve formátu MP3 na email hudbadrak@centrum.cz  (jméno, oddíl, kategorie, náčiní) 
 
5.  Úbor závodnic a nominovaných rozhodčích: dle platných pravidel MG. Nebude-li rozhodčí  
v předepsaném úboru, nebude jí proplacena odměna za rozhodování. 
 
 
6.  Časový program:                            nástup do šaten  8,30 

prezentace   8,45 – 9,15 
       rozcvičení   8,30 – 10:00 
       porada  RO+TR  9,30 – 10:00 
       zahájení závodu   10:10 
        
     Upřesněný časový program včetně pokynů k aktuální epidemické situaci zašle pořadatel všem 
přihlášeným oddílům do 15. 10. 2021 
 
7.  Námitky lze podat v případech, které vymezuje soutěžní řád, a to písemně se vkladem  
     500,- Kč. 
     O případu rozhoduje námitková komise ve smyslu soutěžního řádu a dalších norem ČSMG 
 
8.  Tituly a ceny : - vítězka - titul přebornice jihomoravské soutěžní oblasti MG a diplom 

- ostatní diplom 
9.  Postupový klíč: bez omezení       

C. NOMINACE  ROZHODČÍCH 

Hlavní rozhodčí: Zdena Sovová 
Asistentka: Hana Bubníková 
Rozhodčí: 1 Tesla Brno, 1 SK MG Břeclav, 1 ASPV Brno, 1 SK MG Veselí n. M., 1 SC Brno Líšeň, 1 Klub 
Kalokagathia Rožnov p. R., 1 TJ Sokol Židenice, 1 MG Lužánky SVČ Brno 
Jména rozhodčích nahlásí oddíly nejpozději do 15. 10. 2021 hlavní rozhodčí na adresu: 
zdena.sovova@seznam.cz 
 
Časoměřička: dodá pořadatel 
pomezní rozhodčí: dodá pořadatel  

 
Odměna za rozhodování se vyplácí rozhodčím, které jsou v předepsaném úboru, absolvovaly poradu před 
závodem a rozhodovaly celý závod. 
 

D. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
a/ všechna ustanovení tohoto rozpisu budou přesně dodržována 
b/ pořadatel zpracuje na PC úplné výsledky  

-do 2 dnů je zašle STK: v.machovska@seznam.cz 
-a zašle je mailem nejpozději do 2 dnů správci web.stránek: webcsmg@seznam.cz 

c/ hl. rozhodčí zpracuje zprávu o průběhu přeboru a zašle ji 1x na soutěžní oblastní komisi MG 
d/ náčiní musí odpovídat předepsaným normám 
 
 
Brno, 22. 9. 2021 
 
               Vlasta Machovská    Mgr. Hana Bubníková 
  předsedkyně STK    předsedkyně JMSOMG  
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