
 
Přebor ČoS 

V moderní gymnaStice Pro rok 2022 
SPoleČné Skladby, dvojice a trojice 

 
 

Pořadatel z pověření komise MG OS ČOS – oddíl moderní gymnastiky T.J. Sokol 

Milevsko ve spolupráci s T.J. Sokol Hodkovičky 
 

DATUM   sobota 3. prosince 2022 

 

Místo konání  sportovní hala v Milevsku, J. A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko 

 

Činovníci  Ředitel závodu:  Jana Plavcová   

   Hlavní rozhodčí:  Petra Skálová (linie A, dvojice/trojice) 

Kateřina Mošanská (linie B) 

   Hospodář:   Jana Mošanská 

Vedoucí počtářské komise: Klára Vlasáková 

   Hudební technik:  Nela Kubíčková 

   Hlasatelka:   Jana Mošanská 

 

přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2022 na přiloženém formuláři na 

mgsokolmilevsko@seznam.cz 

Přihláška musí obsahovat jména a příjmení závodnic (název skladby), 

rok narození, kategorii. 

Každý oddíl zajistí 1-2 kvalifikované rozhodčí. Jméno rozhodčí uveďte 

v přihlášce. 

Hudby ve formátu mp3 zasílejte zároveň s přihláškou na 

mgsokolmilevsko@seznam.cz označené  

kategorie_oddil_nazev skladby_nacini 

 

losování  v pátek 25. listopadu 2022 v 15.00 v tělocvičně T.J. Sokol Milevsko 

 

startovné  800 Kč  za společnou skladbu 

   500 Kč za dvojici/trojici 

 

hudební doprovod formát mp3 

mailto:mgsokolmilevsko@seznam.cz
mailto:mgsokolmilevsko@seznam.cz


 

Závodiště s kobercem 13 x 13 metrů 

 

techn. ustanovení Závod se koná podle pravidel MG, Programu soutěží na rok 2022 a 

ustanovení rozpisu. Skladby ve všech kategoriích cvičí dvě provedení. 

 

Kategorie 
Společné skladby linie A 

Naděje nejmladší B (roč. 2015 a ml.) sestava bez náčiní 

Naděje nejmladší A (roč. 2013 a ml.) sestava bez náčiní 

Naděje mladší  (roč. 2012 a ml.) sestava s obručemi 

Naděje starší  (roč. 2010 a ml.) sestava s míči 

Juniorky  (roč. 2007 – 2009) sestava s míči 

Seniorky  (roč. 2006 a starší) sestava s obručemi 

     sestava se 3 stuhami  a 2 míči   

Dvojice a trojice 

Naděje nejmladší B (roč. 2015 a ml.) sestava s libovolným náčiním 

Naděje nejmladší (roč. 2013 a ml.) sestava s libovolným náčiním 

Naděje mladší  (roč. 2012 a ml.) sestava s obručemi 

Naděje starší  (roč. 2010 a ml.) sestava s míči 

Juniorky  (roč. 2007 – 2009) sestava s míči a kuželi 

Seniorky  (roč. 2006 a starší) sestava s obručemi nebo 

     kombinace stuh  a míčů   

  

Společné skladby linie B 

0. B 2015 a mladší  sestava bez náčiní 
0. A 2013 a mladší  sestava bez náčiní 
I. 2011 a mladší  sestava s libovolným normalizovaným náčiním 
II. 2009 - 2011  sestava s míči, nebo kuželi, nebo švihadly 
III. 2007 -  2009  sestava s obručemi 
IV.  2007 a starší  sestava s obručemi + míči /min. 2+2/ 

 

 

podMínka úČasti  platný členský průkaz ČOS s členskou známkou 2022 

 

 

ZávěreČná ustanovení 

 

Pořadatel zašle do 14 dnů výsledky zúčastněným oddílům a na OS ČOS. 

Časový program bude upřesněn po uzavírce přihlášek a zaslán přihlášeným oddílům. 

 

 

Za pořádající oddíl T.J. Sokol Milevsko 

Jana Plavcová  


