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Hlavné ciele a úlohy sekcie na rok 2022                                      17.3.2022 

1. Príprava a účasť na Eurogyme v Neuchatel/ SUI 

2. Príprava a účasť na Golden Age Gym Festivale na Madeire / POR 

3. Príprava hromadnej skladby na Svetovú gymnaestrádu 2023 v Amsterdame / NED 

4. Zorganizovanie Festivalu pohybových skladieb 

5. Skvalitnenie súťaží kat. C (zavedenie podoblastí) 

6. Zvýšenie počtu klubov a členov sekcie GpV 

7. Skvalitniť propagáciu súťaží a aktivít sekcie GpV 

8. Organizácia a riadenie projektu „Moduly“ 

 
Termínová listina sekcie GpV na rok 2022                                      

Kategória „C“ 
 

Podoblasti: 

Súťaže sú v réžii klubov. Jednotlivé kolá budú organizované na základe dohody medzi klubmi 

(na uznanie súťaže ako oficiálnej v termínovej listine SGF sa jej musia zúčastniť min. 3 kluby, 

rozpis musí byť zaslaný na Se SGF pred súťažou a po súťaži výsledková listina na zverejnenie). 

Rozpis aj výsledková listina musia spĺňať požadované parametre SGF.  

 

Oblastné kolá: 

 O1 O2 súťažiaci 

Ba a západ 9.4.BA 15.10. Trnava dievčatá 

Stred 9.4.ZN 15.10.TO  dievčatá 

Sever a východ 9.4. L.M. 15.10. KE dievčatá 

 

Slovenský pohár C 

 Dátum Organizátor Súťažiaci 

1. kolo 28.5. KŠG Handlová dievčatá 

2. kolo 5.11. GY-TA Poprad dievčatá 

 
M SR „C“ 

Dátum Organizátor Súťažiaci 
26.11. GK Elán Prievidza dievčatá 

 

Sekcia GpV informuje 
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Pohybové skladby: 

25.6. Festival pohybových skladieb  Trnava 
 

Teamgym: 

15.5. M SR Teamgym Malinovo  
20.11.2021 TeamGym Závažná Poruba 

 

O pohár Mariany Némethovej-Krajčírovej – súťaž bude organizovaná ako medzi 

klubová súťaž za účasti min. 3 klubov.  

Vekové kategórie:  kategória A: 2012 – 2015 

    kategória B: 2009 – 2011 

    kategória C: 2006 - 2008 

 

Súťaž o Päť olympijských kruhov – súťaž bude organizovaná ako medzi klubová 

súťaž za účasti min. 3 klubov. 

 

Mini Teamgym – súťaž bude organizovaná ako medzi klubová súťaž za účasti min. 

3 klubov. 

 

Školské súťaže ( SAŠŠ ) po vyriešení situácie s ministerstvom školstva, zatiaľ podľa 

samostatných dohôd v každom kraji.  

 

Medzinárodné podujatia:  

7.-15.7. Eurogym Neuchatel / SUI 
2.-7.10 Golden Age Funchal Madeira / POR 

 

Medzinárodné kampane:  

23.6. Medzinárodný deň stojok  
20.- 26.9. Európsky týždeň športu  

 

Vzdelávanie: 

19.2. Seminár GpV Malinovo 

??? Vzdelávanie zdravotná starostlivosť 

so Zdenkom Ďurišom 
 

??? Školenie rozhodcov  G4 Námestovo 

??? Metodický deň s JIPAST Ludanice 

??? Metodický deň s JIPAST Žilina 

??? Školenie trénerov I. st. GpV ??? 
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Zasadnutia sekcie GpV SGF: 

12.1. Zasadnutie sekcie online 

10.5. Zasadnutie sekcie online 

6.9. Zasadnutie sekcie 

5.12. Zasadnutie sekcie 
 

Klubové súťaže:  

23.4. Veľkonočný dvojboj Bratislava 

24.4. Československé gymnastické hry Kelčov 

30.4. Mini teamgym Spišská Nová Ves 

30.4. Novozámocké prostné a preskok Nové Zámky 

21.5. Novozámocké bradlá a kladina Nové Zámky 

18.6. Bratislavské letné GARISO Bratislava 

 
Systém súťaží v kategórii „C“ v roku 2022 

Komu je súťaž určená: 
 

• Pretekárkam registrovaným v sekcii GpV na príslušný kalendárny rok 

• Pretekárky nesmú byť držiteľkami VT v ŠG žien v príslušnej vekovej kategórii 

• Tréningový objem pre pretekárky je spravidla 2 x týždenne v trvaní max. 90 min. / 

tréningová jednotka 

• Pretekárky, ktoré na 2 súťažiach v kalendárnom roku dosiahnu 95% z maximálnej 

známky v danej kategórii sú povinné prejsť do kategórie B: 

Najmladšie žiačky: max. známka 50,10 b  95%  47,595 b 

Mladšie žiačky: max. známka 53,20 b   95% 50,540 b 

Staršie žiačky:  max. známka 53,30 b  95% 50,635 b 

Juniorky:  max. známka 53,30 b  95% 50,635 b 

Seniorky:  max. známka 53,30 b  95% 50,635 b  
 

Určenie poradia pri rovnosti bodov: 

Jednotlivci/-kyne 

 1. vyšší počet vyšších výsledných známok (3,2,1) 

 2. vyšší súčet E známok 

 3. vyšší súčet D známok 

 4. vyššia známka na náradí v poradí: prostné, hrazda, kladina, preskok 

  

Družstvá 

1. Vyšší počet vyšších výsledných známok v súčte pretekárok v družstve (3,2,1) 

2. Vyššia známka na náradí v poradí: prostné, hrazda, kladina, preskok 
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Kategorizácia súťaže „C“  

Dievčatá 

A kategórie   B kategórie    C kategórie 

Kategória Roč. nar. Kategória Roč. nar. Kategória Roč. nar. 

Slniečka 2016-17 Slniečka 2016-17 

Najml.ž.A 2014-15(16) Najml. žiačky B 2014-15(16) Najml. žiačky C 2014 - 15 

Ml. žiačky A 2012 - 13 Mlad. žiačky B 2012 - 13 Mladš. žiačky C 2012 - 13 

St. žiačky A 2010 - 11 St. žiačky B 2010 - 11 St. žiačky C 2009 - 11 

Kadetky A 2009     

Juniorky A 2007 – 08 Juniorky B 2007 - 08 Juniorky C 2007 - 08 

Seniorky A 2006 a st. Seniorky B 2006 a st. Seniorky C 2006 a st. 

 

Chlapci  C kategórie 

Kategória Roč. nar. 

slniečka 2016-2017 

Najml. žiaci C 2013 - 15 

ml. žiaci C 2010 - 12 

St. žiaci C 2008 - 09 

Juniori C 2005 - 07 

Seniori C 2004 a st. 

 

Kategorizácia súťaže Teamgym 2022 
Žiaci                2011 a mladší 
Juniori:           2006 - 2010 
Seniori:           2005 a starší  
  
1 pretekár v družstve môže byť starší, maximálne o 1 rok (počíta sa vek dosiahnutý v roku konania 

pretekov. 

 Doplnenie družstva mladšími pretekármi povolené.  

 

Kategorizácia pohybové skladby 2022 
Deti:   do 6 rokov 

ml. žiactvo: 7 – 10 rokov 

st. žiactvo:  11 – 15 rokov 

juniori:  16 – 19 rokov 

seniori A: 20 – 35 rokov 

seniori B: 36 – 49 rokov 

zlatý vek: 50+ 



5 
 

Rozdelenie do oblastí 

Bratislava a západ          Stred        Sever a východ 

Sokol Bratislava   Elán Prievidza   KŠG Lipt. Mikuláš 

Slávia GC Bratislava   KŠG Handlová   GY-TA Poprad 

Happy Gym Pezinok   Sokol Topoľčany  Gymnastik Košice 

AŠK Inter Bratislava   KŠG Brezno   Slávia PU Prešov 

KGŠ Slávia Trnava   KŠG Martin   RTVŠ MIX SNV 

Šikovná sova D. Streda  Sokol Vrútky   GK Spiš 

Sokol Skalica    GaF Žilina   Gymnastika Kelčov 

GA-BA Bratislava   Považská Jednotka  Luna Gym Poprad 

Ariwagym Bratislava   ŠK Dúha Zákamenné  Akadémia ŠG Košice 

XBS Šamorín    GK Pavlo Trenčín 

  

Oblastné koordinátorky: 

BA a západ: Elena Cingelová cingelova.elena@gmail.com  0904144014 

Stred:  Edita Ertlová  edaertlova@gmail.com   0908248824 

Sever   Andrea Žídeková adazidekova@gmail.com  0905338011 

 

Registrácia športovcov od 5 do 23 rokov v roku 2022: 

Zákon o športe:  

• registrácia v registračnom systéme SGF, rodné číslo, kompletná adresa bydliska,  

fotografia, emailová adresa 

• úhrada členského  

• 3 súťaže (termíny všetkých 3 súťaží) – súpisky pretekárov musia byť vložené 

v registračnom systéme SGF. 

Počítajú sa súťaže od 1. októbra 2021 do 30.9.2022 

Súťaže klubov – musia byť pod hlavičkou SGF uverejnené v termínovej listine SGF, 

uverejnený rozpis a výsledky. Nepočítajú sa súťaže, ktoré si robí klub sám pre svojich 

členov. Zúčastnených musí byť viac klubov (min. 3).  

 

 

 

 

mailto:cingelova.elena@gmail.com
mailto:edaertlova@gmail.com
mailto:adazidekova@gmail.com
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Výkonnostné triedy  

GpV ženy I.VT II.VT III.VT 

najml. žiačky 44,50 a viac 44,45 - 43,00 42,95-40,00 

ml. žiačky 47,50 a viac 47,45 - 45,00 44,95-43,00 

St. žiačky 47,00 a viac 46,95 - 44,50 44,45-42,00 

juniorky 47,00 a viac 46,95 - 45,00 44,95-43,00 

seniorky 47,00 a viac 46,95 - 44,00 43,95-41,00 

 

GpV muži I.VT II.VT III.VT 

najml. žiaci 53,00 a viac 52,95 - 51,00  49,90-48,00 

ml. žiaci 55,50 a viac 55,45 - 53,00   52,90-51,00 

St. žiaci 46,00 a viac 45,95 – 44,00 43,95-41,00 

juniori 53,00 a viac 52,95 – 51,00 50,95 – 48,00 

seniori    

 

Organizácia jednotlivých kôl v kategórii C 

Podoblasti: 

- Organizujú si kluby samostatne, vo svojej réžii.  

- Jednotlivé kolá budú organizované na základe dohody medzi klubmi (na uznanie súťaže 

ako oficiálnej v termínovej listine SGF sa jej musia zúčastniť min. 3 kluby, rozpis musí byť 

zaslaný na Se SGF pred súťažou a po súťaži výsledková listina na zverejnenie). 

- Súťažia všetky vekové kategórie chlapcov aj dievčat. 

- Rozpis aj výsledková listina musia spĺňať požadované parametre SGF.  

 

Oblastné kolá: 

- Súťažia všetky vekové kategórie chlapcov a dievčat. 

- V kategórii slniečok sa výkony hodnotia, ale výsledky sa nevyhlasujú. Všetci pretekári 

nastúpia a sú vyhlasovaní v štartovom poradí, prípadne podľa klubovej príslušnosti . 

Nevystupujú na stupeň víťazov. Odmenení sú diplomom, ktorý zabezpečuje SGF, prípadne 

medailou, ktorú zabezpečuje organizujúci klub. Výsledky sú zverejnené len v písomnej 

forme po súťaži. 
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- Organizátor vydáva rozpis a oblastný koordinátor ho skontroluje a pošle na Se SGF.  

V rozpise je potrebné uviesť, či sa bude cvičiť na hrazde alebo bradlovej žrdi. Podmienky 

pre pretekárky musia byť počas celej súťaže rovnaké. 

- Podmienkou účasti je platná registrácia v sekcii GpV ako pretekár 1. kategórie, uhradené 

štartovné organizátorovi vo výške 10,-EUR/pretekár a odprezentovanie sa v termíne 

stanovenom v rozpise súťaže. 

- Hlavnú rozhodkyňu / rozhodcu nominuje SGF, ktorá hradí aj náklady na účasť.  

- 4 vrchné rozhodkyne na náradí nominuje z prihlásených rozhodkýň SGF v spolupráci 

s hlavnou rozhodkyňou. Náklady na vrchné rozhodkyne hradí SGF. 

- Všetky kluby sú povinné priviesť si so sebou rozhodcu s platnou rozhodcovskou triedou 

na náklady klubu ( ak klub rozhodcu nemá, platí pokutu vo výške 100,-EUR na účet SGF po 

obdržaní faktúry. Faktúru vystaví SGF po správe hlavnej rozhodkyne o chýbajúcej 

rozhodkyni na súťaži). 

- Tréner prípadne rozhodca je povinný odovzdať na porade rozhodcov popisy zostáv a jej 

vyhodnotenie (D známky) každej pretekárky na každom náradí. Zápis zostáv pre kategóriu 

slniečok zabezpečí sekcia SGF a rozmnoženie tlačív zabezpečí organizátor.  

- Výsledky musia byť čo najskôr po súťaži zaslané zúčastneným klubom a na Se SGF  na 

uverejnenie na stránke a vyhodnotenie postupujúcich na Slovenský pohár. 

- Usporiadateľ pošle na Se SGF krátku správu na web stránku a fotografie. 

- Na oblastnom kole sa nevyhlasuje súťaž klubov. 

- Pri vyhlasovaní výsledkov sa vyhlasuje 8 najúspešnejších pretekárok /-ov v každej vekovej 

kategórii. 

- Ceny pre víťazov daruje firma JIPAST – poháre a medaily. Diplomy pre víťazov, prípadne 

účastnícke diplomy zabezpečuje organizujúci klub. Ostatné odmeny podľa podmienok 

a možností usporadujúceho klubu .  

 

Slovenský pohár „C“, postup a súťaž  

- Z každého oblastného kola sa postupuje na nasledujúci Slovenský pohár (iba na jeden ).  

Na jar 2020 sa uskutoční 1. oblastné kolo a jeden Slovenský pohár, tak isto na jeseň:  1 

oblastné kolo a jeden Slovenský pohár. 

- Minimálny časový rozostup medzi oblastnými kolami a Sl. pohárom je 2 týždne. 

- Max. počet pretekárok na Slovenskom pohári je 36 v jednom slede, juniorky a seniorky 

postupujú do počtu 8. 

- Štartujú všetky vekové kategórie okrem slniečok. 

- Súťaží sa v štyroch sledoch: najmladšie žiačky, ml. žiačky, st. žiačky, juniorky + seniorky.  

- Postupový kľúč je v pomernom zastúpení osobitne v každej vekovej kategórii spomedzi 

všetkých troch oblastných kôl. 

-  Z jedného klubu môže na Slovenský pohár postúpiť max. 60% z vypočítanej kvóty.  

- Termín zaslania prihlášky na Sl. pohár je do 3 dní od uverejnenia postupujúcich pretekárok 

( minimálny čas medzi pretekmi sú 2 týždne) .  
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- V rozpise je potrebné uviesť, či sa bude cvičiť na hrazde alebo bradlovej žrdi. Podmienky 

pre pretekárky musia byť počas celej súťaže rovnaké. 

- Podmienkou účasti je platná registrácia v sekcii GpV ako pretekár 1. kategórie, uhradené 

štartovné organizátorovi vo výške 10,-EUR/pretekár a odprezentovanie sa v termíne 

stanovenom v rozpise súťaže. 

- Hlavnú rozhodkyňu /rozhodcu a delegáta nominuje SGF, ktorá hradí aj ich náklady na 

účasť.  

- 4 vrchné rozhodkyne na náradí nominuje z prihlásených rozhodkýň SGF v spolupráci 

s hlavnou rozhodkyňou. Náklady na vrchné rozhodkyne hradí SGF. 

- Všetky kluby sú povinné priviesť si so sebou rozhodcu s platnou rozhodcovskou triedou 

na náklady klubu ( ak klub rozhodcu nemá, platí pokutu vo výške 100,-EUR). 

- Tréner prípadne rozhodca je povinný odovzdať na porade rozhodcov popisy zostáv a jej 

vyhodnotenie (D známky ) každej pretekárky na každom náradí. 

- Postupujúci pretekári musia splniť min. III. VT. 

- Ceny pre víťazov daruje firma JIPAST – poháre a medaily. Diplomy pre víťazov, prípadne 

účastnícke diplomy pre všetkých súťažiacich zabezpečuje organizujúci klub. 

- Na Slovenskom pohári sa vyhlasuje súťaž klubov nasledovne:  

do výsledku klubu sa započítavajú 2 najlepšie výsledky z každej vekovej kategórie bez 

predchádzajúceho určenia zloženia družstva. Spočítavajú sa dosiahnuté body v súťaži. 

Súťaž je vyhlásená samostatne pre dievčatá a pre chlapcov. Ceny pre 3 víťazné kluby – 

poháre, zabezpečuje organizujúci klub. 

V prípade, že klub neodovzdá na porade rozhodcov záznamy zostáv, odpočíta sa 1,0 bod 

za každého pretekára z celkového výsledku klubu. 

- Postup na Slovenský pohár chlapcov je priamy (bez kvalifikácie na oblastnom kole) – ak je 

v danom roku súťaž pre chlapcov organizovaná. 

- Pri vyhlasovaní výsledkov sa vyhlasuje 8 najúspešnejších pretekárok /-ov v každej vekovej 

kategórii. 

M SR „C“, postup a súťaž   

- Vyhodnotenie na základe tabuľky hodnotenia. 

- Účasť min. na 1 kole Slovenského pohára počas kalendárneho roku, pri účasti na dvoch 

kolách sa berie lepší výsledok. 

- V rozpise je potrebné uviesť, či sa bude cvičiť na hrazde alebo bradlovej žrdi. Podmienky 

pre pretekárky musia byť počas celej súťaže rovnaké. 

- Podmienkou účasti je platná registrácia v sekcii GpV ako pretekár 1. kategórie, uhradené 

štartovné organizátorovi vo výške 10,-EUR/pretekár a odprezentovanie sa v termíne 

stanovenom v rozpise súťaže. 

- Splnenie min. II. VT. 

- Termín zaslania prihlášky na Sl. pohár je do 3 dní od uverejnenia postupujúcich 

pretekárok.  
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- Súťaží sa v 4 sledoch: najmladšie žiačky, mladšie žiačky, st. žiačky, juniorky + seniorky, 

v každom po 32 pretekárok v poradí z výsledkov zo Slovenského pohára „C“, juniorky 

a seniorky postupujú do počtu 8. 

- Odporúčaná organizácia sledov: 

1. sled – najmladšie žiačky ( pri oblastných kolách spoločne so slniečkami) 

2. sled – mladšie žiačky 

3. sled – staršie žiačky 

4. sled -  seniorky, juniorky 

- Hlavnú rozhodkyňu /rozhodcu a delegáta nominuje SGF, ktorá hradí aj ich náklady na 

účasť.  

- 4 vrchné rozhodkyne na náradí nominuje z prihlásených rozhodkýň SGF v spolupráci 

s hlavnou rozhodkyňou. Náklady na vrchné rozhodkyne hradí SGF. 

- SGF hradí zabezpečenie počítačového spracovania výsledkov, ktorý spracováva výsledky 

s programom SGF. 

- SGF ďalej hradí prenájom telocvične, hlásateľa a zdravotnícky dozor. 

- Všetky kluby sú povinné priviesť si so sebou rozhodcu s platnou rozhodcovskou triedou 

na náklady klubu (ak klub rozhodcu nemá, platí pokutu vo výške 100,-EUR). 

- Tréner prípadne rozhodca je povinný odovzdať na porade rozhodcov popisy zostáv a jej 

vyhodnotenie (D známky) každej pretekárky na každom náradí. 

- Medaily, diplomy a poháre pre víťazov zabezpečuje SGF. 

- Pri vyhlasovaní výsledkov sa vyhlasuje 8 najúspešnejších pretekárok /-ov v každej vekovej 

kategórii. 

 

Zasadnutia sekcie GpV SGF - uznesenia 

U/1/2017 

Sekcia GpV SGF bude prísne uplatňovať pravidlá FIG v časti správania pretekárok      

( článok 2 ) a trénerov ( článok 3 ) počas súťaže nasledovne: 

- Uplatnenie žltej a červenej karty (správanie trénera bez priameho dopadu na výslednú 

známku). 

- Uplatnenie zrážok (správanie trénera s priamym dopadom na výslednú známku) – 

okrem nešportového správanie trénera, vždy v prípade, že na pretekársku plochu vstúpi 

osoba, ktorá nie je oprávnená na ploche byť! 

Ak je tréner na súťaži sám a teda nemôže byť vykázaný z pretekárskej plochy, tento 

tréner nedostane povolenie účasti na ďalších pretekoch. 

- Na pretekárskej ploche sa môžu zdržovať tréneri nominovaní klubom a držitelia platnej 

licencie SGF, ktorých pretekárky v danej vekovej kategórii a slede súťažia. Tréneri si 

požadovaný počet akreditačných kartičiek nahlásia v prihláške a budú im distribuované 

počas akreditácie. Ostatní tréneri klubu sa musia zdržovať vo vyhradenom priestore, 

ktorý určí organizátor. 

- Deti, ktoré určí organizátor na ukazovanie známok musia byť odlíšené oblečením a na 

každom náradí môžu byť maximálne 2. 
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U/2/2017 

Sekcia GpV SGF sa bude snažiť zabezpečiť kontrolného rozhodcu, ktorý bude počas súťaže 

zaznamenávať zostavy a dávať kontrolnú známku, ktorá bude slúžiť na kontrolu 

rozhodovania.  

U/3/2017 

Všetky nominácie rozhodcov ( klubových ) sú v právomoci klubu a rozhodca ostáva v pozícii 

klubového rozhodcu počas celej súťaže. Ani na oblastných pretekoch, ani na Slovenskom 

pohári nerobí SGF nomináciu rozhodcov podľa oblastí. Neutralita rozhodovania sa 

zabezpečuje tým, že v jednom paneli na náradí nie sú spolu 2 rozhodcovia z rovnakého 

klubu ( ak to počet prítomných rozhodcov dovoľuje ).  

 

Hodnotenie klubov za rok 2022 

 

Do hodnotenia klubov GpV sa započítavajú akcie organizované sekciou GpV SGF 

a medzinárodné akcie FIG alebo UEG ( Svetová Gymnaestráda, Eurogym, Golden Age, World  

Gym for Life Challenge ). 

Body môžu získať len registrované kluby SGF.  

- Body za M SR „C“, Slovenský pohár „C“ , oblastné kolá „C“, podoblasti, Teamgyma Mini 
teamgym sa započítavajú len pretekárom, ktorí sú registrovaní v SGF v príslušnom roku ako 
pretekári GpV. 

 

- do hodnotenia sa započítavajú: 

• za účasť na oblastnom kole a podoblastných kolách (vždy) dostane každý pretekár 1 

bod (všetky vekové kategórie, aj predškoláci) 

• za účasť na súťaži Mini teamgym dostane každý pretekár 1 bod   

• 2 výsledky Slovenského pohára „C“  

• M SR „C“ 

- K výsledku za súťaže GpV „C“ sa klubu pripočítavajú výsledky za M SR, Teamgym – M SR 
a Teamgym v Závažnej Porube, Festival pohybových skladieb, Slovenskú gymnaestrádu / 
Festival gymnastiky a tanca a medzinárodné podujatia na základe tabuľky. 
 

- Body za Majstrovstvá Európy Teamgym budú započítané na základe tabuľky pre ŠG(viacboj). 
 
- Podklady k vyhodnoteniu klubov za súťaže Mini teamgym a podoblasti spracovávajú kluby 

a zasielajú na Se SGF do 15.12.2022 na vzorovom dokumente v Exceli (príloha). 
 

- K vyhodnoteniu Festivalu pohybových skladieb a Teamgym je potrebné vložiť do 
Informačného systému SGF do súpisiek menné zoznamy pretekárov. Len takto sa im bude 
súťaž počítať medzi povinné 3 súťaže. 
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Tabuľka na vyhodnotenie klubov GpV v roku 2022 
 

um. M SR "C" Sl. Pohár "C" Oblastné Fest. pohyb. skl. M SR Teamgym 

Slov.Gym. 
Fest. KE 

Online FPS 

Svet.gymn.  
Gym for Life 

Challenge 

  
všetky 

vek.kat. 
všetky vek. 

kat. kolo "C" zlato strieb. bronz žiaci jun. sen. skladba 
Golden Age, 

Eurogym 

1. 32 28 1 40 30 25 60 70 80 10 100 / účasť 

2. 31 27 1       50 60 70 10   

3. 30 26 1       40 50 60 10   

4. 29 25 1       35 40 50 10   

5. 28 24 1       30 35 40 10   

6. 27 23 1       25 30 35 10   

7. 26 22 1       20 25 30 10   

8. 25 21 1       15 20 25 10   

9. 24 20 1       10 15 20 10   

10. 23 19 1       5 10 15 10   

11. 22 18 1                 

12. 21 17 1       Teamgym Z.Poruba       

13. 20 16 1       50   60 70      

14. 19 15 1        40  50  60     

15. 18 14 1        30  40  50     

16. 17 13 1        20  30  40     

17. 16 12 1        10  20  30     

18. 15 11 1                 

19. 14 10 1                 

20. 13 9 1                 

21. 12 8 1                 

22. 11 7 1                 

23. 10 7 1                 

24. 9 6 1                 

25. 8 6 1                 

26. 7 5 1                 

27. 6 5 1                 

28. 5 4 1                 

29. 4 4 1                 

30. 3 4 1                 

31. 2 3 1                 

32. 1 3 1                 

33.   3 1                 

34.   2 1                 

35.   2 1                 

36.   2 1                 

37.   1 1                 

38.   1 1                 

39.   1 1                 

40.   1 1                 
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