
TJ Vodní stavby Praha Vás srdečně zve na

     
     
 

     

   

  Datum: sobota 30. 10. 2021 

 Místo: hala Střední školy technické, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 

 

 Časový harmonogram 

7:30   otevření haly 

7:50 –  8:50  rozcvičení na závodní ploše (jen pro závodnice I.a II.kat) 

 7:50 – 8:00 TJ Vodní stavby Praha 

 8:00 – 8:10 TJ Vodní stavby Praha – Zelený pruh 

 8:10 – 8:18 SK MG Stodůlky, SK Triumf Praha 

 8:18 – 8:26 SK GYM Chomutov, TJ Meteor České Budějovice 

 8:26 – 8:34 TJ Spartak Přerov, MG Liberec 

 8:34 – 8:42 TJ Tesla Brno, TJ Sokol Brno Židenice 

 8:42 – 8:50 SK MG Břeclav 

 Rozcvičení závodnic ostatních kategorií bude probíhat v průběhu závodu  

 na přilehlých rozcvičovacích plochách dle náčrtku.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

   Závodní plocha 

 

Rozcvičovací plocha 

pro závodící kategorii 

 

Rozcvičovací plocha 

pro ostatní kategorie 

 

Rozhodčí 

Tribuna - diváci 



     
     

8:00 – 8:25  prezence (během závodu u hlavní rozhodčí) 

8:30 – 8:50 porada rozhodčích a trenérů 

8:55   slavnostní zahájení závodu 

  9:05 – 10:10   I. kategorie – povinné švihadlo/volná BN 

 10:15 – 12:30   II. kategorie – povinné švihadlo/volná BN 

 12:35 – 14:50   III. kategorie – povinná obruč/volný míč 

 14:55 – 17:00   IV. kategorie – povinná stuha/volné kužele 

 17:05 – 18:55   V. kategorie – 1.volná sestava/ 2.volná sestava 

Vyhlášení výsledků I., II. a III. kategorie se uskuteční v průběhu závodu mimo 

tělocvičnu (bude upřesněno). 

19:10  vyhlášení výsledků IV. a V. kategorie a soutěže družstev 

Pro trenérky a rozhodčí bude zajištěno občerstvení. Oběd bude probíhat od 11.45 hod 

do 14.15 hod v salónku.  

 

 Další informace 

    Vstup do tělocvičny je pro závodnice a činovníky pouze přes šatny. Během soutěže bude k dispozici 

bufet – občerstvení pro děti i dospělé. Na chodbě bude prodejní stánek s náčiním a dalšími gymnastickými 

potřebami.  

 Celou soutěž bude fotit profesionální fotograf Arnošt Mrázek. Fotografie si závodnice budou moci 

vybrat a zakoupit v jeho stánku v přilehlých prostorách tělocvičny.  

 

 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ :  

 V závodním prostoru a rozcvičovacích prostorách se budou po celou dobu soutěže pohybovat pouze 

trenérky, závodnice, rozhodčí a zázemí soutěže.  Každý oddíl odevzdá při prezenci ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

od všech svých závodnic, trenérek a rozhodčích -viz příloha. 

 Rodiče a doprovod závodnic budou po celou dobu soutěže pouze na tribuně a přilehlých prostorách 

a budou mít nasazenu ochranu úst a nosu. Vstup do haly bude umožněn pouze divákům, kteří se prokáží 

platným certifikátem o očkování (14 dnů po 2. dávce) nebo certifikátem o prodělané nemoci (nejdéle 180 dnů 

od pozitivního testu) nebo negativním laboratorním testem PCR (platí 7 dnů), či antigenním testem (platí 

72 hodin) nebo podstoupí na místě rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (vlastní test) 

s negativním výsledkem.  

 Těšíme se na Vaši účast!       Linda Koutníková 

TJ Vodní stavby Praha 


