
N Á Č E L N I C T V O  S O K O L S K É  Ž U P Y  P L U K O V N Í K A  Š V E C E  
        SOKOLOVSKÁ 122C, JIHLAVA 586 01 

P R O P O Z I C E  
ŽUPNÍ PřEbOR VE SPORTOVNÍ gYmNASTICE VÍCEbOJ 2023 

 
Pořadatel:    Náčelnictvo župy plk. Švece a T. J. Sokol Moravské Budějovice 

Datum konání:    sobota 22. dubna 2023 

Místo konání:    Tělocvična - Sokol Moravské Budějovice, Tovačovského sady 80 

Informace (župní kancelář):  Martin Zuzaňák, mob: 736 106 362, email: zupaplksvece@seznam.cz  
 

 
Časový rozpis:  
 prezence pro ženské i mužské kategorie  8:00 – 8:30 hodin 
 porada rozhodčích a vedoucích výprav  8:20 hodin 
 slavnostní nástup    9:00 hodin 
 předpokládané ukončení   15:30 hodin 
 Slavnostní vyhlášení výsledků po ukončení závodu cca 15:00 hodin (podle počtu přihlášených i později)  
 Předškolní děti mají vyhlášení samostatně v malé tělocvičně po ukončení závodu a zpracování výsledků.  
 

Podmínky účasti: 
 Soutěží se podle „soutěžního řádu“ schváleného ČOS pro rok 2022/2023. Závod je vypsán pro jednotlivce. Přebor 

není určen registrovaným sportovcům České gymnastické federace. Soutěžící v přeboru župy ve sportovní 
gymnastice nemůže zároveň soutěžit v přeboru župy v gymnastickém dvojboji, pokud bude vypsaný (bude 
upřesněno). 

 Přebor je vypsán pro jednotlivce v jednotlivých kategoriích podle rozpisu ČOS 
 Přeboru se mohou zúčastnit POUZE závodníci z Tělocvičných sokolských jednot (pobočný spolek ČOS), 

jednota může na přebor v SG přihlásit max. 8 závodníků v jedné věkové kategorii  
 Pro veřejnost a ostatní sportovní organizace (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, DDM, školy apod.) není přebor 

určen a nemohou se ho účastnit. 

 Soutěžní sestavy (ke stažení na webu župy a rozesláno emailem): 
 Závodní sestavy sportovní gymnastiky ženských složek platné od 1. září 2013 – bonifikované řady na akrobacii 
starších kategorií jsou bonifikované i pro mladší kategorie a dodatku č.1 platný od 1.12.2019. 
 Závodní sestavy sportovní gymnastiky mužských složek platné od 1. září 2013 a dodatku č. 1 z 1. 9. 2017 
 Soutěžní sestavy předškolních dětí – soutěží se podle sestav Sokolské župy plukovníka Švece platné od 1.1.2020. 

 ZÁVAZNOU přihlášku zašlete emailem na kancelář župy nejpozději do 18. dubna 2023 (nenahlášení závodníci 
budou do závodu připuštěni pouze se souhlasem hlavních rozhodčích) - email: zupaplksvece@seznam.cz 
Přihláška musí obsahovat: 

- Příjmení a jméno závodníků s uvedením ročníku narození v řazení podle kategorií 
- Příjmení a jméno vedoucího výpravy + kontakt (telefon, e-mail) 

- seznam rozhodčích vč. kvalifikace pro rozhodování a preference nářadí k rozhodování 

 Hudební doprovod ženské složky: pro každou závodnici samostatně, musí být upraven na požadovanou časovou 
délku dle jednotlivých kategorií, označen jménem, příjmením, kategorií a TJ Sokol. Bude zaslán emailem do 14. 4. 
2023 ve standardním hudebním formátu na adresu hyncicova@mbsokol.cz . (účastníci budou mít v záloze hudbu 
nahranou na flash disku). 

 Při prezenci zástupce vysílající sokolské jednoty: 
 odevzdá samostatný list se soupiskou všech svých závodníků podle kategorií platný pro den závodu. 
 závodníci předloží platné průkazy ČOS (z evidenčního programu ECZ) závodníků se zaplacenými známkami na 

rok 2023 (případně jednota předloží na soupisce čestné prohlášení statutárního zástupce sokolské jednoty, že 
přihlášení sokolští závodníci mají zaplacené členské známky na rok 2023). 

 odevzdá vyplněné startovní lístky (startovní lístky lze kopírovat podle potřeby) pro každou kategorii a družstvo, 
příp. jednotlivce s uvedením jména a příjmení a roku narození. 

 STARTOVNÉ: uhradí startovné ve výši 50,-Kč za každého závodníka. 



N ÁČ EL N IC TV O  S O KO L SK É  Ž U P Y P L U K OV N Í KA  Š VE C E  
        SOKOLOVSKÁ 122C, JIHLAVA 586 01 

 Za zdravotní stav svých nezletilých závodníků zodpovídají jejich cvičitelé, případně rodiče, dospělí závodníci 
odpovídají za svůj zdravotní stav osobně. Členové sokola jsou pojištěni v rámci pojistky ČOS. 

 Sokolští závodníci jsou povinni mít cvičební úbor doplněn viditelně umístěnou sokolskou symbolikou. 
 

- Kategorie: ročník narození disciplíny v gymnastickém víceboji 
- Předškolní děti: 2017 a mladší  přeskok, lavička, akrobacie 
- Mladší žákyně I.  2014 – 2016  přeskok, hrazda, lavička, akrobacie 
- Mladší žáci I. 2014 – 2016 přeskok, hrazda, kruhy, akrobacie 
- Mladší žákyně II.  2012 – 2013 přeskok, hrazda, nízká kladina, akrobacie 
- Mladší žáci II. 2012 – 2013 přeskok, hrazda, kruhy, akrobacie 
- Starší žákyně III.  2010 - 2011 přeskok, hrazda, kladina, akrobacie 
- Starší žáci III. 2010 – 2011  přeskok, hrazda, kruhy, akrobacie, bradla 
- Starší žákyně IV.  2008 - 2009 přeskok, hrazda, kladina, akrobacie 
- Starší žáci IV. 2008 – 2009 přeskok, hrazda, kruhy, akrobacie, bradla 
- Dorostenky 2005 – 2007  přeskok, hrazda, kladina, akrobacie 
- Dorostenci 2005 – 2007 přeskok, hrazda, kruhy, akrobacie, bradla 
- Ženy  2004 a starší  přeskok, hrazda, kladina, akrobacie 
- Muži 2004 a starší  přeskok, hrazda, kruhy, akrobacie, bradla 
 

Technický předpis:  V kategoriích, kde je určena výška nářadí se určuje výška od horní hrany žíněnek. U kategorií, kde 
se určuje nářadí jako doskočné, se z důvodů bezpečnosti postupuje podle pravidel SG. 

 Kruhy doskočné    výška 260cm od horní hrany žíněnek 
 Hrazda doskočná   výška 260 cm od horní hrany žíněnek 
 Bradla pro dorostence a muže  výška žerdí 180 cm od horní hrany žíněnek 
 Přeskok  výška nářadí dle rozpisu měřená od podlahy, můstky budou použity ty, které 

zajistí pořadatel.  
 Vlastní dovezené můstky nejsou povoleny. (přílohou propozic je seznam můstků dostupných na přeboru) 

!!! Každá ze zúčastněných jednot a organizací zajistí: 

 Minimálně jednoho rozhodčího na každých započatých 8 závodníků pro mužské a minimálně jednoho 
rozhodčího na každých započatých 8 závodníků pro ženské složky. 

 Rozhodčí nemá být vázán jinými povinnostmi k výpravě (např. nemůže být současně vedoucím výpravy či 
družstva). 

 V případě nenaplnění tohoto požadavku bude u prezence uhrazena pokuta ve výši 300,- za každého 
nezúčastněného rozhodčího. 

!!! Pozor, porada rozhodčích v 8:20 hod. – účast nutná!!! 
Organizační štáb: 
   Ředitel přeboru:    Jan Švaříček  
   Hlavní rozhodčí:   Oleg Šalbaba   - muži 
       Věra Špačková  - ženy 
   Prezence:   pověřená osoba 
   Počtáři:    Otakar Pavlík,  
       Vojtěch Šalbaba, 
   Zdravotník:   zajistí TJ Sokol Moravské Budějovice 
  

 
Náčelnictvo župy plukovníka Švece 

Věra Špačková v. r.        Oleg Šalbaba v. r. 
    náčelnice župy                         náčelník župy 


