11.5.2019
3.REBELSTYLE COMPETITION
MÍSTO KONÁNÍ
Hala Věry Čáslavské, Pod Školou 447, 252 28 Černošice

CZECH REPUBLIC

ZÁVODNÍ DISCIPLÍNY
SR 1x180 sec

Bude hodnoceno samostatně.
Bude hodnoceno dohromady. Skoky

Víceboj dvojic

SR SPEED

SR SPEED

se sečtou. V případě stejného poštu

(vždy stejná dvojice)

2 x 30 sec

2 x 30 se DU

skoků u dvou dvojic, rozhodne

Víceboj trojic
(vždy stejná trojice)

SR SPEED 2x30 sec.
Bude hodnoceno dohromady. Skoky

DD 3 x 40 sec

DD 1 x 30 sec

se sečtou. V případě stejného poštu
skoků u dvou trojic, rozhodne
DD3x40 sec.

Víceboj čtveřic

SR SPEED

(vždy stejná čtveřice)

4 x 30 sec

Bude hodnoceno dohromady. Skoky

DD 2 x 60 sec

se sečtou. V případě stejného poštu
skoků u dvou čtveřic, rozhodne
SR SPEED 4x30 sec.

FS PAIRS

bez hudby / 45-75 sec

Bude hodnoceno samostatně.

FS TEAM

s hudbou / 45-75 sec

Bude hodnoceno samostatně.

DD FS ve 3

bez hudby / 45 -75 sec

Bude hodnoceno samostatně.

NEZÁVODNÍ DISCIPLÍNA
TEAM SHOW - PODIOVÁ SKLADBA

Délka skladby 3-10 minut s hudbou.
Minimální počet skokanů 6.

VĚKOVĚ KATEGORIE (dle pravidel WJRF)
10 let a mladší

11-12 let

13-14 let

15 a starší

skokané narozeni

skokané narozeni

skokané narozeni

skokané narozeni

od 2.9.08

od 2.9.06 do 1.9.08

od 2.9.04 do 1.9.06

1.9.2004 a dříve

V týmových soutěžích je rozhodující věk nejstaršího skokana.
Rozhodujícím datem je věk skokana k 1.9.2019 (dle pravidel WJRF).
Pokud budou v dané kategorii méně než 4 týmy, sloučí se se starší, nebo nejbližší kategorií.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Bude upřesněn po uzavření registrace.
Předpoklad je:
Otevření haly 8:30, registrace 8:30-8:50, zahájení závodů 9:00, předpokládaný konec 18:00.

STARTOVNÉ
Děti a studenti 290 Kč, nebo 11 EUR na osobu.
Dospělí 300 Kč, nebo 12 EUR na osobu.
Platba po týmech na účet (podklady k platbě obdržíte po zaslání přihlášky), nebo v hotovosti na místě.

PŘIHLÁŠKY
Přihlášku odeslat na: olga.kepkova@seznam.cz nejpozději do 19.4.2019.
Přihláška ve formátu EXCEL.
1.sloupec Disciplína, 2.sloupec Příjmení+Jméno, 3.sloupec Datum narození, 4.sloupec Věková kategorie.
U FS tým i číslo skladby (musí se shodovat s číslem skladby na flashce, kterou odevzáte po registraci.

Součástí přihlášky musí být i jména rozhodčích.
Spolu s přihláškou odešlete i prohlášení, že vy, jako zástupci týmu, máte od závodníků nebo jejich
zákonných zástupců podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

ROZHODČÍ
Každý tým musí dodat jednoho certifikovaného rozhodčího na FS. Na každých 8 přihlášených závodníků
dodat jednoho rozhodčího na SPEED. Rozhodčí by měl mít platnou certifikát WJRF.
Certifikát předložte u registrace - oproti tomu obdržíte balíček s občerstvením.
Rozhodčí bude mít na sobě černé kalhoty, modré tričko Rebels nebo modré tričko WJR
nebo jiné světle modré tričko.

VYHLÁŠENÍ
Proběhne na konci celé soutěže. Vyhodnoceny budou 1., 2., a 3. místa.

VSTUPNÉ PRO DIVÁKY
Dobrovolné, diváci jsou vítáni.

OBČERSTVENÍ
Café VERA v areálu haly.Kávu, nealko, milkshaky, dortíky a jiné sladké dobroty.
V nabídce jsou sendviče, párky v rohlíku, pizza, chlebíčky.

DOPRAVA
Vlakem z Prahy Hlavního nádraží nebo ze Smíchovského nádraží do stanice Mokropsy ( 5minut pěšky).
Autem. Parkování před halou a v okolních ulicích.
Závodníci cestují na vlastní náklady, či na náklady svých klubů.
Nezletilí závodníci musí mít po celou dobu soutěže zajištěn vlastní dozor (trenéři/rodiče).
Organizátor soutěže: REBELS O.K. Rope Skipping Czech Republic Řevnice, z.s.
Kontaktní osoby: Mgr. Olga Kepková (tel:+420 728 268 947) a Šárka Plazzerová (tel:+420 605 231 412)

Těšíme se na Vás !

