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Carlsbad HomeCup 2020 
Vážení přátelé moderní gymnastiky, 

srdečně Vás zveme na historicky první „internetový“ závod v moderní gymnastice. Závod je navíc 
otevřen všem moderním gymnastkám bez rozdílu výkonnostní kategorie. Mohou se do něj přihlásit 
nejen závodnice volného, ale rovněž i kombinovaného a základního programu! 

Pravidla závodu: 

Závod bude probíhat tak, že každá z přihlášených závodnic si připraví sestavu dle předepsaných 
kritérií. Sestava bude časově i prostorově omezena na možnosti obývacího nebo dětského pokoje a 
jsou zakázány skoky či risky s náčiním, aby se předešlo případným nehodám. Vytvořenou sestavu 
zacvičí učesaná a namalovaná gymnastka v dresu za hudebního doprovodu. Může provést více 
pokusů a nejlepší video zašle pořadateli předepsanou formou. Na vytvoření a zaslání sestav bude 
časový prostor 14 dnů. Pořadatel pak v jeden čas zveřejní videa se sestavami na Facebooku, kde po 
dobu pěti dnů budou sestavy hodnotit jak nominovaní rozhodčí, tak veřejnost prostřednictvím 
„lajků“. Vyhlášeny pak budou výsledky od rozhodčích i „nejlajkovanější“ videa.  

Kategorie a kritéria: 

Mini 2012 a ml.  Sestava bez náčiní: 2x rovnováha, 1x rotace, 2x S, 1x R  

Naděje 2011-2010 Sestava bez náčiní: 3x rovnováha, 1x rotace, 2x S, 1x R  

Kadetky 2009-2008 Sestava bez náčiní: 3x rovnováha, 2x rotace, 2x S, 1x R   

Juniorky 2007-2005 Sestava s míčem: 3x rovnováha, 2x rotace, 2x S, 1x AD  

Seniorky 2004 a st. Sestava s míčem: 3x rovnováha, 2x rotace, 2x S, 2x AD  

všechny sestavy:  délka min. 0:45 až max. 1:00 min. 
   2x vlna (osma) celým tělem 
   BN: během R mohou být použity stejné rotace 
   Míč: statika náčiní povolena 
   Závodnice v dresu, učesané, namalované dle pravidel. 

Hodnocení: 

- Odborné hodnocení nominovaných RO – v každé kategorii pošle rozhodčí svoje výsledné 
pořadí, kritéria hodnocení si přizpůsobí v souladu s rozpisem a pravidly MG. Nebudou se tedy 
udělovat bodové hodnoty, ale pouze pořadí za každého RO. Výsledné pořadí bude 
aritmetickým průměrem pořadí za všechny dílčí pořadí od jednotlivých rozhodčí. 

- Hodnocení veřejnosti – v každé kategorii bude vyhodnocena gymnastka, jejíž sestava obdrží 
na Facebooku největší počet „lajků“. 
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Organizační pravidla: 

- Startovné 100 Kč / závodnici.  

- Každý oddíl zašle přihlášku (v příloze) se seznamem závodnic, u kterých uvede ročník a letošní 
výkonnostní zařazení (VP, KP, ZP). V případě dostatečného počtu závodnic bude vyhodnocení 
kategorií dle ročníků a popř. i dle výkonnostních kategorií.  

- Závodnice musí být registrovanou členkou ČSMG. 

- Každý oddíl nominuje na každých 8 závodnic jednu rozhodčí. 

- Čím více bude rozhodčích, tím bude možné do závodu přijmout více závodnic a hodnocení 
sestav se rozdělí mezi rozhodčí tak, aby každá rozhodčí odrozhodovala pouze rozumný počet 
sestav (cca 50 až 100). Přihlášené rozhodčí budou rozděleny do více panelů po pěti a každý 
panel bude rozhodovat pouze některé kategorie.  

- Pokyny pro zaslání videí zašleme přihlášeným oddílům. Zrovna tak startovní listiny pro 
rozhodování. 

- Medaile, diplomy a ceny pak zašleme hromadně na adresu každého oddílu poštou a trenérky 
je následně předají svým gymnastkám. 
 

Termíny: 

- Uzávěrka přihlášek     do 20. dubna 2020 
zaslat na info@gymnastika-kv.cz 

- Úhrada startovného dle přihlášky  do 24. dubna 2020 
zaslat na účet Fio 2200892778 / 2010 

- Termín pro zaslání videí se sestavami  od 20. do 26. dubna 2020 

- Zveřejnění videí na Facebooku   28. dubna 2020 

- Období rozhodování a lajkování   do 3. května 2020 
rozhodčí zašlou své výsledky na info@gymnastika-kv.cz 

- Vyhlášení     5. května 2020 

 

SPOLEČNĚ TO DÁME! 

Za TopGym Karlovy Vary 

Jiří Herian 


