Oddiel modernej gymnastiky
Sokol Bratislava I Vinohrady, Sokolská 1, 811 04 Bratislava
Vás pozýva

na 25. ročník Memoriálu Hermy Jochovej
Dátum:
Miesto:
Prihlášky:
exhibícia :
Prihlášky:

12.12.2015 – sobota
ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39,Bratislava
- kategória, mená a roky narodení pretekárok, náčinie
- meno rozhodkyne – podmienka účasti
- uviesť: názov, počet a vek účinkujúcich, autora
do 15.10.2015 predbežné
do 15.11.2015 definitívne
rohlickovas@gmail.com

Zápisy zostáv posielajte do 7.12.2015 na rohlickovas@gmail.com
/pre všetky kategórie spoločné skladby aj dvojice,trojice/
Časový plán bude zaslaný po obdržaní definitívnych prihlášok.
Maximálny počet členiek v družstve 6 vrátane náhradníčok.
Štartovné:

10.-€ / 1 gymnastka

Každá gymnastka môže štartovať len v 1skladbe (spoločná skladba alebo dvojica alebo
trojica).
SPOLOČNÉ SKLADBY
BABY

 BEZNÁČINIE
 obtiažnosť : 3-5 prvky /D max 6/
 kolaborácie 2-10, tanečné min.2x
 2008 a mladšie

MINI

 BEZNÁČINIE
 obtiažnosť : 3-5 prvkov /D max 6/
 kolaborácie 2-10, tanečné min.2x
 2007 a mladšie

ŽIAČKY-1

 ŠVIHADLÁ (kombinácia s 2 švihadlami)
 obtiažnosť : 3 prvky + 3 výmeny /D max 6/
 2005 a mladšie

ŽIAČKY-2

 ĽUBOVOĽNÉ NÁČINIE
 obtiažnosť : 3 prvky + 3 výmeny /D max 6/
 2005 a mladšie

NÁDEJE

 5- gymnastiek, KUŽELE/ĽN
 obtiažnosť : 4 prvky +4 výmeny /D max. 7/
 2003 a mladšie

JUNIORKY  5- gymnastiek, KUŽELE
 obtiažnosť : 4 prvky+ 4 výmeny /D max. 8/
 2002-2000

DVOJICE, TROJICE:
Ml.žiačky:

2005 a ml.
náčinie ľubovoľné, 3 prvky + 3 výmeny/ D max 6/
min 6 kolaborácií/min1 s vyhodením

Žiačky:

2003 a ml.
náčinie ľubovoľné, 4 prvky + 4 výmeny/D max 7/
min 6 kolaborácií/min1 s vyhodením

Juniorky:

2002-2000.
náčinie ľubovoľné, 4 prvky+4 výmeny /D max 8/
min 6 kolaborácií/min1 s vyhodením

Seniorky

1999 a st.
náčinie ľubovoľné, 5 prvkov + 5 výmen /D max 10/
min 6 kolaborácií/min 2 s vyhodením

Prosíme české trénerky, aby upravili svoje zostavy a zápisy podľa rozpisu.
Celý slovenský klasifikačný program nájdete na www.szmg.sk v dokumentoch.
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť kategórie na základe zaslaných prihlášok.
Tešíme sa na stretnutie!
Mgr.art. Silvia Rohlíčková

