
 

Všeobecná ustanovení

Název soutěže: MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AEROBIKU 2009 -  kategorie aerobik senioři, junioři, 
žáci, step aerobik, team aerobik

Schváleno: ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

Vyhlašovatel: ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE, tel.: 220 511 107, fax: 257 210 811 , e-mail: cgf@cstv.cz
www.gymnastika.cstv.cz www.sportovniaerobik.cz

  

Pořadatel: Komise aerobiku České gymnastické federace
 

Datum konání: 02.-04.10.2009

Místo konání: Název: Sportovní Hala gymnázia Sedlčany
Adresa: Nádražní 90, Sedlčany
Doprava: viz. přiložená mapa 
Mapa: http://www.sportovniaerobik.cz/page/32473.mapa-sh/

Organizační výbor:  kolektiv Pro Fitness Praha ve spolupráci s komisí aerobiku ČGF

Ředitel soutěže: Ivana Šramlová

Výsledkový servis: Milan Vítek

Hlavní rozhodčí: Andrea Višňová

Lékař: Hložková Michaela

Přihlášky: předběžné přihlášky musí být zaslány do 01.08.2009 prostřednictvím mailové adresy komise aerobiku 
ČGF:  prihlasky@sportovniaerobik.cz,  závazné (jmenovité) přihlášky společně s vyplněním všech příloh 
(seznam prvků v sestavě) musí být zaslány do 01.09. 2009 na tutéž mailovou adresu. Více informací 
také  na   www.sportovniaerobik.cz,  kde  jsou  zveřejněny  i  všechny  přihlášky  na  ostatní  soutěže  1. 
pololetí tohoto roku. Na přihlášky doručené po termínu nebude brán zřetel.

Losování: proběhne automaticky pomocí počítačového programu

Ubytování, stravování, cestovné:

            -  hradí si závodníci, trenéři sami
              -  viz. www.sportovniaerovib.cz
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Technická ustanovení

Předpisy: Soutěž se koná dle pravidel gymnastického aerobiku ČGF, platných pro olympijský cyklus 2009-2012 a 
dle  technických  předpisů  FIG  z r.  2005  pro  aerobik  a  všech  dodatků  od  roku  2005.  Pravidla  lze 
objednat v e-shopu na stránkách www.sportovniaerobik.cz

Kategorie: Gymnastický aerobik: muži, páry, ženy, tria (3 členná), skupiny (6 členné)
ve věkových kategoriích:
18 a více let (senioři), 15 – 17 let (junioři), 12 – 14 let (starší žáci) a 9 – 11 let (mladší žáci)
Step aerobik: 6-8 členná družstva ve věkových kategoriích:
18 a více let (senioři), 15-17 let (junioři), 12-14 let (starší žáci) a 9-11 let (mladší žáci)
Team aerobik: tria (3 členná), skupiny (6 členné)
ve věkových kategoriích:
15-17 let (junioři), 12-14 let (starší žáci) a 9-11 let (mladší žáci)

Prezence: Dle usnesení TK aerobiku bude klub, který se nezúčastní  prezence závodníků v termínu uvedeném 
v časovém  harmonogramu  závodu  (nevyšle  alespoň  jednoho  zástupce  z  klubu),  postižen  finanční 
penalizací ve výši 5.000,-Kč.

 

Oficiální zahájení soutěže a vyhlašování výsledků: 
Oficiální  zahájení  soutěže  probíhá  nástupem  jednotlivých  zúčastněných  klubů  na  závodní  plochu  a  jejich  krátkou 
prezentací (2 x 8 počítacích dob). Závodníci musí být při oficiálním zahájení soutěže oblečeni v jednotném klubovém 
oblečení. Při vyhlašování výsledků by měli být všichni závodníci ve svém soutěžním trikotu. 

Zdravotní podmínky:
Podmínkou pro účast každého závodníka je absolvování lékařské prohlídky na tělovýchovném lékařství a její potvrzení 
v registračním průkazu závodníka ČGF, které nesmí být starší jednoho roku. Kontrola bude provedena u registrace.
Na závodě bude zajištěna lékařská služba. 

Startovní poplatky:
Platí se při prezenci závodníků (platí každý jednotlivec nebo člen družstva, v případě závodu ve více kategoriích, platí 
závodník za každý start)

  
Semifinále – mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři: každý závodník zaplatí 150,- Kč za každý start 
Finále - bez poplatků

Vstupné:
prodej v den konání akce: vstupné sobota 50,- Kč dospělí, děti do 5 let zdarma, neděle 80,- Kč dospělí, děti do 5 let 
zdarma, na oba dny 80,- Kč dospělí

Podmínky pro účast na závodech:
- správné zařazení dle věkové kategorie (rozhoduje rok narození) – za správnost zařazení závodníka do věkové kategorie 
zodpovídá  trenér,  v případě  špatného  zařazení  bude  uplatněna  penalizace  (individuálně  řeší  Komise  gymnastického 
aerobiku). Při prezenci bude kontrolován věk závodníků (podle registračních průkazů ČGF).
- občanství ČR nebo žádost o start s doložením dokladu „Oficiální povolení k pobytu cizince na území ČR“ (kopii dokladu 
přiložte k přihlášce na soutěž)

-zaplacený  registrační  poplatek u  České  gymnastické  federace  50,-  Kč za  jednotlivého 
závodníka.

Časový harmonogram: 
změna  programu  vyhrazena  –  přesný  časový  harmonogram  bude  dodán  později  na  základě  konkrétního  počtu 
přihlášených závodníků
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Závěrečná ustanovení

Hudba
Závodníci si připraví kvalitní nahrávku závodní hudbu nejméně na dvou nosičích CD !!!.

Doping
Upozornění – není povoleno použití dopingových látek.
Sportovci ČGF jsou pravidelně kontrolováni Antidopingovým výborem. Upozorňujeme závodníky, že v případě pozitivního 
nálezu jim hrozí zákaz závodní činnosti minimálně na 2 roky a pokuta i vzhledem k tomu, že pokud jsou v reprezentaci, 
ovlivní jejich pozitivní doping i výši státních dotací na reprezentaci.
Žádáme proto trenéry a závodníky, aby si prostudovali níže uvedené materiály k dopingu (k dispozici na 
sekretariátu ČGF nebo na internetových stránkách Českého antidopingového výboru www.antidoping.cz ) a 
vyloučili tak poškození nejen sebe, ale i celé České gymnastické federace.

Rozhodčí
Každý klub je povinen vyslat na vlastní náklady minimálně jednoho rozhodčího s platnou licencí pro cyklus 2009-2012. Dle 
usnesení  TK  aerobiku  bude  neúčast  rozhodčího  penalizována  poplatkem  ve  výši  3.000,-Kč.  Nominace  rozhodčích 
proběhne prostřednictvím TK aerobiku ČGF.  Všichni rozhodčí jsou povinni se zúčastnit všech oficiálních porad 
uvedených v časovém harmonogramu. Neúčast na těchto poradách bude sankcionována dle rozhodnutí TK 
aerobiku ČGF.

Prezentace individuálních sponzorů závodníků
Individuální sponzory může závodník prezentovat např. na dresech (rozměr loga na drese max. 5x10 cm), na teplákových 
soupravách. Oblečení závodníka na oficiálním zahájení resp. vyhlašování výsledků viz. výše. Ostatní prezentaci pořadatelé 
negarantují.

Různé
Na  sekretariátu  ČGF  a  zejména  na  internetových  stránkách  www.sportovniaerobik.cz  můžete  získat  vše  potřebné: 
přihlášku k registraci (Registrační a přestupní řád), Soutěžní řád ČGF, Pravidla gymnastického aerobiku pro olympijský 
cyklus 2009-2012 a Technická pravidla  ČGF platná od r.  2006 pro step aerobik,  nominační řád.  Seznam základních 
farmakologických skupin a metod dopingu + Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu atd.

Podrobný  časový  harmonogram,  případně  bližší  informace  o  průběhu  semifinále  či  finále  získáte  na  internetových 
stránkách  www.sportovniaerobik.cz ,  další  informace týkající  se závodu případně i  na výše uvedených telefonech na 
organizátorky závodu či na sekretariátu ČGF.
Všem  chceme  připomenout,  aby  v místě  konání  závodu  věnovali  zvýšenou  pozornost  pořádku  v hale,  přilehlých 
prostorách a v šatnách a aby se všichni trenéři a přímí účastníci závodů, kteří se pohybují po prostorách haly, přezouvali.
Zároveň Vás chceme upozornit, abyste si svoje věci a věci vašich svěřenců dobře hlídali, vzhledem k rozrůstajícímu se 
množství krádeží.  Organizátor akce bohužel nemůže převzít odpovědnost za bezpečnost vašich věcí.

Přílohy:
- časový harmonogram 
- nabídka ubytování v Sedlčanech
(přílohy zašleme e-mailem na základě došlých přihlášek)

22/06/2009
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