Příloha č. 6 k usnesení VH KT ČGF č. 1/19

PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ POHÁRŮ
ve skocích na trampolíně v České republice
platná od 1.1.2019
Poháry ve skocích na trampolíně v České republice se organizují v souladu s :
• Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
• Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní
gymnastické federace (FIG) a Technickým řádem FIG
• Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel a Technického
řádu FIG pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
• Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice.

1. Poháry, kategorie a účast.
1.1 Český pohár se organizuje jako soutěž seniorů od 17ti let :
• žen jednotlivkyň
• mužů jednotlivců
• smíšená kategorie synchronních dvojic žen a synchronních dvojic mužů
1.2 Juniorský pohár se organizuje jako soutěž juniorů (13-17 let) :
• juniorek jednotlivkyň
• juniorů jednotlivců
• smíšená kategorie synchronních dvojic juniorek a synchronních dvojic juniorů.
1.3 Žákovský pohár se organizuje jako soutěž žactva do 12ti let :
• žákyň jednotlivkyň
• žáků jednotlivců
1.4 Účast : přihlášení evidovaní závodníci z oddílů registrovaných v ČGF.

2. Systém a počet soutěží poháru.
2.1 Poháry se skládají ze systému pohárových soutěží, který zahrnuje nejméně 4 pohárové
soutěže v průběhu 1 kalendářního roku; poslední pohárová soutěž je soutěží finálovou.
2.2 Český pohár, Juniorský pohár a Žákovský pohár jsou tři samostatné soutěže.

3. Hodnocení a vítěz poháru.
3.1 Pohárové body do celkového ročního hodnocení získají závodníci s českým občanstvím
nebo, trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem v České republice, zahraniční
účastníci jednotlivých pohárových soutěží se do celkového ročního hodnocení nezařazují.
3.2 Za umístění v pohárové / finálové soutěži Českého poháru / Juniorského poháru /
Žákovského poháru po redukci o zahraniční účastníky získá závodník (synchronní pár) do
Českého poháru / Juniorského poháru / Žákovského poháru :
pohárová / finálová soutěž
za :
1. místo
.....................................
30 / 40 pohárových bodů
2. místo
.....................................
28 / 37 pohárových bodů
3. místo
.....................................
26 / 34 pohárových bodů
4. místo
.....................................
24 / 31 pohárových bodů
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5. místo
.....................................
22 / 28 pohárových bodů
6. místo
.....................................
20 / 25 pohárových bodů
7. místo
.....................................
18 / 22 pohárových bodů
8. místo
.....................................
16 / 20 pohárových bodů
9. místo
.....................................
14 / 18 pohárových bodů
10. místo
.....................................
12 / 16 pohárových bodů
11. místo
.....................................
10 / 14 pohárových bodů
12. místo
.....................................
9 / 12 pohárových bodů
13. místo
.....................................
8 / 10 pohárových bodů
14. místo
.....................................
7 /
8 pohárových bodů
15. místo
.....................................
6 /
6 pohárových bodů
16. místo
.....................................
5 /
5 pohárových bodů
17. místo
.....................................
4 /
4 pohárových bodů
18. místo
.....................................
3 /
3 pohárových bodů
19. místo
.....................................
2 /
2 pohárových bodů
20. místo
.....................................
1 /
1 pohárových bodů.
3.3 Vítězem Poháru pro kalendářní rok se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším
celkovým součtem pohárových bodů ze 3 pohárových soutěží, ve kterých získal nejvíce
pohárových bodů.
3.3.1 V pohárových kategoriích, ve kterých nebyly uděleny pohárové body nejméně ve
třech pohárových soutěžích, se vítěz nevyhlašuje.
3.3.2 V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se vítězem stává závodník
(synchronní pár), který získal více pohárových bodů v poslední pohárové soutěži (jeli i zde shoda, v předposlední, atd.).
3.4 Závodníkům (synchronním párům), kteří v pohárových soutěžích nezískali žádný
pohárový bod, se za umístění v pohárových soutěžích přidělí :
za :
21.místo
.....................................
0,100 pomocného bodu
22.místo
.....................................
0,099 pomocného bodu
atd.
a postupem shodným s výpočtem celkového součtu pohárových bodů se získá celkový
součet pomocných bodů a umístění závodníka (synchronního páru) v celkovém pořadí.

4. Pohárová soutěž.
4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou
sestavou :
• v Žákovském poháru : B - D podle věku závodníka bez hodnoty obtížnosti
• v Juniorském poháru : B - D podle věku závodníka bez hodnoty obtížnosti
• v Českém poháru : A - D podle věku závodníka. Hodnotu obtížnosti získají také
čtyři prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich
známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné
sestavy. Tyto čtyři prvky z prvních sestav B - C a povinných sestav D mohou být
opakovány ve druhé sestavě
4.1.1 Do celkové známky za volnou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá
zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
• první sestava A ………………………… bez omezení
• první sestava B ………………………… bez omezení
• první sestavy C ………………………… bez omezení
• povinná sestava D1 ..…………………... 4,0 bodu
• povinná sestava D2 a D3 ….…………... 6,0 bodu
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4.1.2 Pokud Seniorský i Juniorský pohár probíhají ve stejný den na stejném místě, může
17tiletý závodník startovat v soutěži jednotlivců buď v Českém poháru nebo
v Juniorském poháru.
4.1.3 Synchronní páry složené ze seniorského závodníka od 17ti let a juniorského
závodníka 13-17 let startují v pohárové soutěži Českého poháru. Pokud Český i
Juniorský pohár probíhají ve stejný den na stejném místě, nemůže takový žákovský
závodník startovat v soutěži synchronních dvojic v obou pohárech.
4.1.4 Synchronní páry složené z juniorského závodníka 13-17 let a žákovského závodníka
do 12ti let startují v pohárové soutěži Juniorského poháru.
4.2 Startovní pořadí pro první / povinnou sestavu je určeno losováním.
4.3 Do finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic, a
Juniorského poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru
jednotlivců postupuje osm nejlepších závodníků (synchronních párů) z kvalifikačního kola
v každé kategorii, v tom nejméně 2 čeští závodníci (synchronní páry).
4.4 Vítězem pohárové soutěže se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým
počtem bodů finále. Je-li v kategorii méně než 9 účastníků, postupuje v ní do finále :
- šest závodníků / párů (při osmi a sedni účastnících)
- čtyři závodníci / páry (při 6 a 5 účastnících)
- tři závodníci / páry (při 4 účastnících)
- všichni závodníci / páry (při 3 a méně účastnících).
4.5 Pokud v kategorii startují méně než tři jednotlivci nebo synchronní dvojice, získají
pohárové body za první, případně druhé místo závodníci nebo dvojice, kteří v příslušné
soutěži získají za finálovou sestavu nejméně :
Český p.
Juniorský p. Žákovský p.
jednotlivci muži / junioři / žáci
47,0 bodů
44,0 bodů
40,0 bodů
jednotlivci ženy / juniorky / žákyně
45,0 bodů
43,0 bodů
40,0 bodů
synchronní dvojice muži / junioři
43,0 bodů
39,0 bodů
x
synchronní dvojice ženy / juniorky
42,0 bodů
39,0 bodů
x

5. Rozhodčí.
5.1 Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod
(Český pohár, Juniorský pohár, Žákovský pohár) následující minimální počet rozhodčích :
− 1 rozhodčího při účasti jednoho nebo dvou závodníků z příslušného subjektu
startujících celkem v Českém poháru + Juniorském poháru + Žákovském poháru
− 2 rozhodčí při účasti více než dvou závodníků z příslušného subjektu startujících
celkem v Českém poháru + Juniorském poháru + Žákovském poháru.
5.1.1 Minimální počet rozhodčích se po dobu prvních dvou ročních pohárových cyklů
neuplatní na nové subjekty v případě, že se poprvé účastní pohárových soutěží ve
skocích na trampolíně nebo že se po dobu nejméně čtyř let neúčastnily soutěží ve
skocích na trampolíně a/nebo nebyly registrovány v České gymnastické federaci pro
skoky na trampolíně.
5.1.2 Závodníci subjektu, který nezajistil stanovený minimální počet rozhodčích pro
pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové ani pomocné body (tyto
body nejsou přiděleny dalším závodníkům). Synchronní páry kombinované
z různých subjektů získají pohárové nebo pomocné body pokud oba subjekty
zajistily stanovený minimální počet rozhodčích.
5.1.3 V případě nedostatku rozhodčích rozhoduje o složení sboru rozhodčích vrchní
rozhodčí.
5.2 Vrchní rozhodčí odpovídá za provedení zkušebního hodnocení (hodnocení provedení,
obtížnosti, synchronnosti, výšky letu a cestování) v průběhu tréninku každé pohárové
soutěže.
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5.3 Každý nominovaný rozhodčí je povinen se v plném rozsahu (provedení, obtížnost,
synchronnost) zúčastnit zkušebního hodnocení.
5.4 Závodníci nesmí ve stejném závodě působit i jako rozhodčí.
5.5 Rozhodčí může rozhodovat i za subjekt, jehož není členem.
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 12.01.2019 a
výkonným výborem České gymnastické federace dne 16.01.2019.
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