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SOKOL GRAND PRIX DE GYMNASTIQUE BRNO
Předpis a organizace závodu
1. Požadavky na obtížnost:
Muži - závod č. 3. FIG
Ženy - závod č. 3. FIG

2. Závod probíhá ve třech kolech:
1. kolo - kvalifikace:
Závodí 10 dvojic, každý závodník a závodnice cvičí na dvou libovolných nářadích.
2. kolo - semifinále:
Postupuje 6 dvojic s maximálním součtem známek z prvního kola. V případě, že se na 6. místě umístí více dvojic,
postupují do 2. kola všechny dvojice. Pořadí nástupu je podle umístění v kvalifikaci, šestá dvojice nastupuje jako
první. V semifinále cvičí závodníci a závodnice na jednom nářadí, které musí být jiné než v prvním kole. Výsledky
z 1. kola (kvalifikace) se do semifinále nepřenášejí (začíná se od nuly).
3. kolo - finále:
Z 2 kola postupují 3 dvojice s nejvyšším součtem známek. V případě, že se na 3. místě umístí více dvojic, postupuje dvojice s vyšším výsledkem v kvalifikaci. Při opětovné shodě postupuje dvojice s vyšším počtem nejvyšších
známek. Pořadí nástupu do finále se losuje. Ve finále cvičí závodnice na libovolném nářadí (má tedy možnost opakovat již použité nářadí), závodník cvičí na dalším nářadí (bez možnosti opakovat jedno z použitých třech nářadí),
opět je start z nuly. Vítězem Grand Prix de gymnastique je dvojice s nejvyšším bodovým ziskem ve finále.

3. Pořadí nástupu na nářadí:
Vyplňte nářadí, až po finálové kolo pro případ postupu do finále (napište, všechna 4 nářadí).
Formuláře je třeba odevzdat organizátorům do soboty, do 12 hodin.
Pro dodržení hladkého průběhu závodu musí být závodníci připraveni dle časového rozpisu k rozcvičení
a na znamení vrchního rozhodčího zahájí cvičení. Dvojice cvičí v pořadí žena, muž.
Po skončení finále bude nástup všech soutěžících páru a jejich trenérů k vyhlášení výsledku.
Nástup bude proveden z rozcvičovací tělocvičny. Rozhodčí nenastupují.

Kontakt: tel./fax: +420 733 777 368, e-mail: mvlk@sokol.eu, sokolbrno1@gmail.com, Tj SOKOL BRNO I,
Kounicova 22, 602 00 Brno, Czech republic

