
Oddíl moderní gymnastiky TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

Vás srdečně zve na 20. ročník závodu v moderní gymnastice 

za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova a Olomouckého kraje 

PPPŘŘŘEEERRROOOVVVSSSKKKÁÁÁ   SSSTTTUUUHHHAAA   
   

Datum konání:  1155..  dduubbnnaa  22002233  

Místo konání:  Sportovní hala Start, U Tenisu 16, Přerov (za Hotelem Jana) 

Přihlášky:  do 30. března 2023 on-line registrace na RG FORM 

                                    https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=4828          
                                                                                                     

Startovné:  450,-Kč za závodnici registrovanou v ČR - 2 sestavy 

   350,-Kč za závodnici registrovanou v ČR - 1 sestava 

35,- Euro za zahraniční závodnici 

 

Časový program : bude upřesněn, dle počtu přihlášených  

 

Ubytování a stravování: na vlastní náklady, v hale bude otevřen bufet 

 

Hudby:  do 30. 3. 2023 nahrát hudbu ve formátu mp3 na RG FORM 

    

Podmínky soutěže:  Každý oddíl může přihlásit do soutěže max. 8 závodnic.  

Podmínkou startu je účast minimálně jedné kvalifikované rozhodčí-registrace on-line   

na RG FORM. 

Pořádající oddíl má právo startu většího počtu závodnic. 

 

Kategorie:   

  

1. Naděje nejmladší B  ročník 2016   - sestava bez náčiní 

 

2. Naděje nejmladší A  ročník 2015   - sestava bez náčiní 

 

3. Naděje mladší B   ročníky 2013 - 2014  - sestava bez náčiní 

         - sestava se švihadlem 

4. Naděje starší B   ročník 2012   - sestava s míčem 

         - sestava s kuželi 

5. Naděje starší B   ročník 2011   - sestava s míčem 

         - sestava s kuželi 

6. Juniorky B    ročník 2010   - sestava s obručí 

         - sestava se stuhou 

7. Juniorky B    ročníky 2008-2009  - sestava s obručí 

         - sestava se stuhou 

8. Seniorky B    ročníky 2007 a st.  - sestava s kuželi 

         - sestava s míčem 

9. Juniorky A    ročníky 2008 - 2010  - sestava s obručí 

         - sestava s kuželi 

10. Seniorky A   ročníky 2007 a st.  - sestava se stuhou 

         - sestava s míčem 

  

Podrobné informace Vám budou zaslány po uzávěrce přihlášek na email uvedený při on-line registraci. 

 

Těšíme se na Vaši účast.                                 

                                                                                                               Iva Otáhalová 

                   předsedkyně oddílu TJ Spartak Přerov, spolek 


