
Double Dutch Single Freestyle (s hudbou) 

Single Rope Team Freestyle (s hudbou) )

Budou-li ve věkových kategoriích méně než 4 závodníci, nebo týmy, sloučí se starší, nebo nejbližší kategorií.

Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu.

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 12. v roce konání soutěže.

Platby zahraničních týmů v hotovosti při registraci 7.11.2021.

Pro členy Czech Jump Rope zvýhodněné startovné 400,- Kč

700,- Kč nebo 30 Euro  za jednoho přihlášeného závodníka, bez ohledu na počet disciplín, ve kterých závodí.

7.11.2021

Hala Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice

Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco jiného.

ZÁVODNÍ DISCIPLÍNY

Disciplíny jednotlivců

Single Rope Speed Sprint 

Single Rope Speed Endurance 

Consecutive Triple Unders 

4. REBELSTYLE COMPETITION

U disciplíny SRIF platí omezení max 12 závodníků z 1 týmu bez ohledu na kategorie 

Single Rope Speed Relay 

Double Dutch Speed Relay 

Double Dutch Speed Sprint 

Single Rope Pair Freestyle (s hudbou) 

Wheel Pair Freestyle (s hudbou) 

Double Dutch Triad Freestyle (s hudbou) 

Double Dutch Pairs Freestyle (s hudbou) 

Single Rope Individual Freestyle 

Disciplíny týmové

Single Rope Double Unders Relay  

Show Freestyle - pro zábavu a diváky (délka skladby 3 - 8 min max.)

NEZÁVODNÍ DISCIPLÍNY

Do poznámky napište startovné + název týmu.

Pro poskytnutí zvýhodněného startovného musí být závodník platným členem CJR k 30.9.2021

KATEGORIE DLE GENDERU
MUŽI + MIX  

ŽĚNY

KATEGORIE DLE VĚKU
11  -

12-15

16  +

STARTOVNÉ

Platba startovného za tým na č.ú.: 2800576736/2010 nejpozději do 10.10.2021.

https://www.czechjumprope.cz/pravidla/


ČASOVÝ HARMONOGRAM

Náhradník nesmí měnit věkové ani genderové kategorie disciplíny.

Pozdější změny nejsou možné, jen vyřazení celého týmu.

Nahlášení náhradníků v týmových disciplínách nejpozději do 29.10.2021.

Přihlášku odešlete na e-mail: olga.kepkova@seznam.cz nejpozději do 10.10.2021.

PŘIHLÁŠKY

Součástí přihlášky jsou i jména rozhodčích.

Závodníci se přihlašují vždy společně za celý tým/oddíl.

Přihláška je ke stažení na www.rebelsok.cz

Spolu s přihláškou pošlete i logo svého týmu v JPG nebo PDF

Na všechny se moc těšíme !

Příklad: SRFT/Rebels/Nováková, Svobodova, Novák, Pytel

Označení hudby: Disciplína/Jméno týmu/ Příjmení všech skokanů

Vyhlášení proběhne na konci celé soutěže. Vyhodnocena budou 1., 2. a 3. místa.

VYHLÁŠENÍ

Mgr. Olga Kepková, tel.: +420 728 268 947, olga.kepkova@seznam.cz

REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE

Každý závodník musí mít platnou zdravotní prohlídku.

Nezletilí závodníci musí mít po celou dobu soutěže zajištěn dozor (trenéři, rodiče).

Vlakem z Prahy Hlavního nádraží, nebo Smíchovského nádraží do stanice Černošice Mokropsy.

DOPRAVA

Cafe Vera je v areálu sportovní haly.

OBČERSTVENÍ

Soutěž je zařazena do BODOVÉHO SYSTÉMU CZECH JUMP ROPE.

Bude upřesněn po uzavření registrace.

Předpoklad: otevření haly v 7:55, registrace 8:00-8:30.

Šárka Plazzerová, tel.: +420 605 231 412

ROZHODČÍ

V případě nedodání vyškolených rozhodčích uhradí tým částku 1000 Kč za každého chybějícího rozhodčího.

jednoho certifikovaného speed rozhodčího  na každých 8 závodníků (i započatých)

jednoho certifikovaného FS rozhodčího na každých 8 závodníků (i započatých) 

Každý tým je povinen dodat: 

Hudbu odešlete na e-mail: olga.kepkova@seznam.cz nejpozději do 30.10.2021.

HUDBA

8:45 společné focení + nástup, zahájení 9:00, ukončení nejpozději do 18:00.

Rozhodčí musí být certifikováni pro Speed, Prezentaci, Obtížnost či Povinné prvky.

Minimální věk rozhodčích by měl být 15 let. Organizátor soutěže může udělit výjimku.

Délka celé hudební stopy musí být nejvýše 75 sekund (u DDTF max 90 sekund)

Každý rozhodčí musí mít svůj clicker nebo mobilní aplikaci JumpRopeJudge application.

Černé kalhoty a černé tričko.

http://www.rebelsok.cz/

