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Pořadatel:    Oddíl skoků na trampolíně při TJ Aero Odolena Voda 
 
Ředitel závodu:  RNDr. Lubomír Kelnar 
 
Datum a místo konání: neděle 19. května 2019, Sportovní hala, ulice Ke stadionu 375, 

Odolena Voda (horní část města) 
 

Přihlášky:  do 10. 5. 2019 elektronicky na www.trampolinescore.com/, nebo doručit 

 seznam dětí v excelové tabulce včetně celého data narození na email: 
info@aerotrampoliny.cz 

 
Vyplněnou pdf přihlášku zaslat na: kelnarl@volny.cz  a  lenka.wagnerova@volny.cz 
 
Závodníky je možno přihlásit do soutěže nejpozději 72 hodin před plánovaným začátkem 
závodu, tj. do čtvrtka 16. 5. 2019 do 9,00 h. 
 
 
Kategorie Přeboru Čech:  Přebor Čech je vypsán pro jednotlivce. Každý jednotlivec smí soutěžit 

maximálně v jedné závodní kategorii. Na základě počtu přihlášených 
budou některé kategorie rozděleny dle věku na „mladší“ a „starší“. 

 
L1 dívky jednotlivkyně L1 chlapci jednotlivci 
L2 dívky jednotlivkyně L2 chlapci jednotlivci 
L3 dívky jednotlivkyně L3 chlapci jednotlivci 
L4 dívky jednotlivkyně L4 chlapci jednotlivci 
L5 dívky jednotlivkyně L5 chlapci jednotlivci 
L6 dívky jednotlivkyně L6 chlapci jednotlivci 
L7 dívky jednotlivkyně L7 chlapci jednotlivci 
L8 dívky jednotlivkyně L8 chlapci jednotlivci 
L9 dívky jednotlivkyně L9 chlapci jednotlivci 
 
ODM dívky jednotlivkyně       ODM chlapci jednotlivci 
 
Kategorie ODM je posledním kvalifikačním závodem pro Letní olympiádu dětí a mládeže 2019 
pro kraje: Praha, Středočeský, Liberecký a Ústecký 
 

Technická ustanovení:  Závod se organizuje podle Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na 
trampolíně a pravidel platných v ČR pro rok 2019 s těmito úpravami: 

 Kategorie L1-L9  

 kvalifikace se skládá z povinné a volné sestavy 

 finále se neskáče 
 
Kategorie ODM 

 kvalifikace se skládá z povinné a volné sestavy 

 do finále postupuje 8 nejlepších závodníků z kvalifikace 
 

http://www.trampolinescore.com/
mailto:kelnarl@volny.cz
mailto:lenka.wagnerova@volny.cz


U všech sestav bude hodnoceno provedení, výška skákání (ToF) a tzv. cestování 
(HD); u volných a finálových sestav také obtížnost. 

Vítěz:  v kategoriích L1-L9 závodník/závodnice s nejvyšší celkovou známkou za kvalifikaci; 

 v kategorii ODM závodník/závodnice s nejvyšší známkou za finálovou sestavu 

Úbor: závodníci: tílko bez rukávů, jednobarevné šponovky nebo trenýrky, bílé ponožky 
nebo trampolínové obutí.  

 závodnice: trikot s nebo bez rukávů, bílé ponožky nebo trampolínové obutí. 

Rozhodčí:  Je nutné, aby každý přihlášený oddíl nominoval: 
 1 rozhodčího při účasti 1 až 4 závodníků z příslušného oddílu 
 2 rozhodčí při účasti 5 a více závodníků z příslušného oddílu 
 Jména nominovaných rozhodčích uveďte v pdf přihlášce.  

Každý rozhodčí obdrží odměnu 500,- Kč za rozhodování v celém Přeboru Čech 

Závodní karty: nebudou 

Nářadí: 2 trampolíny Eurotramp (jedna typ ULTIMATE) s plachtami 4x4 mm. 

Startovné: 200,- Kč za závodníka; 

 300,- Kč za závodníka v případě, že oddíl nenominuje požadovaný počet rozhodčích 

Ocenění:  tři vítězové každé kategorie získají medaili, diplom a věcné ceny, ostatní startující 
budou oceněni účastnickým diplomem a drobnou věcnou cenou. 

Časový rozvrh:  

Časový rozvrh tréninků a závodu bude zaslán na základě počtu přihlášených v jednotlivých 
kategoriích k 10. 5. 2019 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Jelikož hlavní vchod do sportovní haly je určen pouze pro diváky a na plochu se může POUZE 
V ČISTÉ OBUVI, je VSTUP do sportovní haly pro všechny závodníky ZADNÍM VCHODEM (zezadu 
od fotbalového hřiště přes přízemní budovu se šatnami). 

Na vaši účast se těší celý kolektiv pořadatelů z Odolena Vody. 

 


