
Organizátor	  :	   TJ	  Slávia	  SOUP	  Šaľa
Miesto	  konania	  : SOŠ	  Šaľa	  -‐	  telocvičňa	  v	  internáte	  školy,Kráľovská	  ul.,Šaľa
Dátum	  konania	  : 21.marca	  2015
Email	  :	   majdlen1@stonline.sk
Tel.	  kontakt	  : 0903	  255	  741
Prihlášky	  :	   majdlen1@stonline.sk
Riaditeľ	  pretekov	  :	   Majdlenová	  Jana
Rozhodcovia	  :	   Lukáčová	  Ľubica	  	  ,	  	  Zuzana	  Bačiak	  -‐	  Masaryková

I.

Všeobecné	  informácie

Súťaže	  :	  
1.	  Súťaž	  jednotlivcov	  muži,ženy	   -‐	  kategória	  S3*,J2*,D1*,D2*
2.Súťaž	  skupín	   -‐	  kategória	  S3*,J2*	  a	  D1*
3.Súťaž	  dvojíc

Typy	  súťaží	  :	  
S3*	  -‐	  kategória	  senior	   povinná	  zostava	  3,technická	  zostava,voľná	  zostava
J2*	  -‐	  kategória	  junior	   povinná	  zostava	  2,voľná	  zostava
D1*	  -‐	  kategória	  mladšie	  deti povinná	  zostava	  1,voľná	  zostava
D2*	  -‐	  kategória	  staršie	  deti povinná	  zostava	  2,voľná	  zostava
S3*	  -‐	  kategória	  senior	  skupina voľná	  zostava
J2*	  -‐	  kategória	  junior	  skupina voľná	  zostava
D1*	  -‐	  kat.	  mladšie	  deti	  skupina voľná	  zostava
Dvojice voľná	  zostava

II.

Všeobecné	  podmienky

Cviky	  sa	  cvičia	  a	  hodnotia	  podľa	  pravidiel	  SJF	  	  platných	  od	  1.1.2015.

Výpočet	  výsledku	  :	  
Povinná	  zostava	  :	  známky	  každého	  rozhodcu	  sa	  zrátajú	  a	  vydelia	  počtom	  cvikov.
Výsledok	  od	  každého	  	  rozhodcu	  sa	  sčíta	  a	  vydelí	  dvomi.

Voľná	  zostava	  :	  Známka	  umelecký	  dojem	  a	  technika	  sa	  zrátaju	  a	  vydelia	  dvomi.

Finálny	  výsledok	  :	  známka	  za	  povinnú	  a	  voľnú	  zostavu	  sa	  sčítajú	  a	  vydelia	  dvomi.

Rozpis	  pretekov

Barel	  Cup	  Šaľa



K	  dispozícii	  budú	  3	  barely.

Rozhodcovské	  listiny	  3	  a	  4	  	  si	  je	  potrebné	  priniesť	  so	  sebou.

III.

Uzávierka

Akceptované	  budú	  prihlášky	  zaslané	  do	  09.03.2015	  na	  adresu	  :	  	  majdlen1@stonline.sk
Všetky	  prihlášky	  musia	  byť	  písomné	  a	  musia	  obsahovať	  meno	  cvičenca,rok	  narodenia	  a
kategóriu	  v	  ktorej	  bude	  štartovať.

IV.

Poplatky	  :	  
Štartovné	  : Jednotlivci	  :	   3	  ,-‐	  €

Skupiny	  :	   15,-‐€
Dvojice	  :	   6,-‐	  €

Strava	  : Organizátor	  vie	  zabezpečiť	  obed	  v	  reštaurácii	  vzdialenej	  od	  telocvične	  100	  m.
Cena	  jedného	  menu	  je	  3,50	  €
Počet	  obedov	  treba	  záväzne	  nahlásiť	  v	  prihláške	  na	  pretek.

V.

Ceny

Sladkosti	  pre	  všetkých	  účastníkov.

VI.

Reklama

Je	  povolená.

VII.

Zodpovednosť

Všetci	  účastníci	  sú	  osobne	  zodpovední	  za	  škody	  ,ktoré	  spôsobia	  sami	  tretej	  strane.Usporiadateľ
nepreberá	  žiadnu	  zodpovednosť	  za	  účastníkov	  preteku.

Špeciálne	  pravidlá



VIII.

Časový	  rozvrh

9,00	  hod.	   Schôdza	  vedúcich	  ekíp
9,45	  	  hod. Súťaže
15,00	  hod. Vyhodnotenie

Organizátor	  si	  vyhradzuje	  právo	  časových	  zmien	  v	  programe	  ,ktorý	  bude	  spresnený	  
podľa	  počtu	  prihlásených	  pretekárov.





Organizátor	  vie	  zabezpečiť	  obed	  v	  reštaurácii	  vzdialenej	  od	  telocvične	  100	  m.




