
Všeobecné informace:  

Název soutěže: Master Cup 2023 

Termín soutěže: sobota 10. června 2023 

Místo pořádání: T.J. Sokol Přerov, Brabansko 566/2, Přerov 

Organizátor: T.J. Sokol Přerov – Mamut Skippers 

Ředitel soutěže: Petr Douda 

Hlavní rozhodčí: Ing. Kristýna Holcová 

Prezence: 8:15 – 8:45 

Zahájení soutěže: 9:00 

Ukončení soutěže: 19:00 

 

 

Uzávěrka přihlášek: 15. května 2023 

Číslo účtu: 129906436/0300 (do poznámek uveďte název týmu) 
 

Vyplněné přihlášky je třeba zaslat na e-mail mamut.skippers@email.cz nejpozději v den 

uzávěrky přihlášek. Přihlášky přijaté po termínu nebudou akceptovány! 

 

Startovné: 
Startovné za jednoho přihlášeného závodníka je: 

• 1000 Kč, zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope 600 Kč 

 

Startovné se hradí převodem na účet na základě vystavené faktury, vždy společně za celý tým/oddíl, 

nejpozději dle splatnosti faktury. V případě neúčasti přihlášeného závodníka se zaplacené startovné 

nevrací. V případě neúčasti pouze v některé z přihlášených disciplín se uhrazené startovné zpětně 

nesnižuje. 

Pro poskytnutí zvýhodněné ceny musí být závodník členem Czech Jump Rope k datu podání 

přihlášky, tzn. musí mít schválené členství a členské příspěvky připsané na účet Czech Jump Rope. 

V případě registrace do Czech Jump Rope před podáním přihlášky na bodovou soutěž počítejte 

prosím s lhůtou zpracování přihlášky 5 pracovních dní. 

 

S přihláškou zašlete i hudební soubory ke všem nahlášeným freestylovým sestavám! 

Pokud není hudba dostupná, je možné ji zaslat, nejpozději do 1.6.2023, v samostatném 

e-mailu. Zvuková stopa musí být pojmenovaná disciplínou, věkovou kategorií a 

jménem soutěžícího/cích! (př. DDSF 12-15 Anna Nováková, Jarmila Nováková, Petr Novák) 

 

Vstupné pro diváky: 
Děti do 15 let a senioři nad 65 let ZDARMA, ostatní 50 Kč (celodenní). 

 

Rozhodčí: 
Každý tým/oddíl je při přihlášení povinen přihlásit jednoho rozhodčího pro Speed disciplíny na 

každé 4 (i započaté) závodníky, a jednoho rozhodčího pro Freestyle na každých 8 (i započatých) 

závodníků startujících ve freestyle disciplínách. 

Přihlášení rozhodčí na speed musí mít minimálně certifikaci IJRU rozhodčí level 1 

(https://ijru.sport/rules/judge-training). Pro freestyle musí mít certifikaci level 2 - tj. absolventy 

školení rozhodčích provedeného certifikovaným školitelem IJRU. 

Každý rozhodčí pro speed musí mít svůj clicker nebo mobilní aplikaci. Pro hodnocení freestyle 

disciplín budou moci rozhodčí používat oficiální zapůjčené zařízení CJR s aplikací JumpRopeJudge. 

Hodnocení FS na vlastním zařízení bude povoleno. 
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Za nedodané freestyle rozhodčí se hradí poplatek 1000 Kč (za každého chybějícího 

rozhodčího). Bez účasti předepsaného počtu speedových rozhodčí se nemůže tým 

soutěže zúčastnit (resp. může se zúčastnit jen takový počet závodníků, který odpovídá 

počtu dodaných speed rozhodčích). 

 

V případě neúčasti přihlášených závodníků se zpětně nesnižuje požadovaný počet rozhodčích pro 

daný tým a rozhodčí není možné odhlásit. 

 

 

Předběžný časový harmonogram: 

Otevření tělocvičny:  8:00 

Prezence:    8:15 – 8:45 

Porada rozhodčích: 8:45 – 9:00 

Zahájení soutěže:   9:00 

Vyhlášení:    cca 17:00 

Ukončení soutěže:  18:00 

Uzavření tělocvičny:  19:00 

 

Přesný harmonogram soutěže bude známý v týdnu před soutěží.  

Rychlostní disciplíny proběhnou v dopoledních hodinách, freestyle odpoledne. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v průběhu celého dne měnit program a organizaci soutěže. 

 

V průběhu soutěže bude k dispozici menší sál na rozcvičení a přípravu soutěžících. Sál bude bez 

dozoru, za bezpečnost soutěžících v tomto sále zodpovídají trenéři!  

Cestovné, stravu a pojištění si účastník hradí sám! 

 

Soutěžní disciplíny: 

Single Rope Speed Sprint 

Single Rope Double Unders Relay 

Single Rope Triple Unders – pouze jedna věková kategorii 16+ 

Single Rope Speed Endurance 

Single Rope Speed Relay 

Double Dutch Speed Sprint 

Double Dutch Speed Relay 

Single Rope Individual Freestyle - maximálně 15 závodníků z jednoho týmu! 

Single Rope Pair Freestyle 
Single Rope Team Freestyle 
Double Dutch Single Freestyle 
Double Dutch Pair Freestyle 
Double Dutch Triad Freestyle 
Wheel Pair Freestyle 
Show Team Freestyle 
 
 
Všechny FS disciplíny jsou s hudbou. 
 
 
Jedná se o soutěž vrcholové úrovně, proto jsou pro závodníky doporučeny následující výkony v 

rychlostních disciplínách: 

 



▪ Single Rope Speed Sprint: 70 přeskoků (platí i pro zařazení do disciplíny Single Rope Speed 

Relay) 

▪ Single Rope Speed Endurance: 350 přeskoků 

▪ Single Rope Double Unders Relay: 140 přeskoků 

▪ Double Dutch Speed Sprint: 140 přeskoků 

▪ Double Dutch Speed Relay: 250 přeskoků 

 

 

Věkové kategorie: 

▪ 12 – 15 let 

▪ 16 a starší 

 

 

Genderové kategorie: 

▪ single disciplíny: muži, ženy 

▪ týmové disciplíny: muži, ženy, mix 

▪ disciplíny DDTF a SCTF: bez rozlišení 

 

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 12. 2023. 
Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu. 
 
V jedné kategorii dle pohlaví musí být alespoň 4 závodníci/týmy. V případě menšího počtu 
závodníků/týmů se kategorie slučují dle pravidel IJRU. 
 
Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco 
jiného. 
 
Závodníci/týmy na prvních třech místech budou oceněni medailí. 
 
Soutěž se započítává do Bodového systému Czech Jump Rope. 

 

Všeobecné podmínky účasti na soutěži: 

1. Soutěž je určena pouze závodníkům s trvalým pobytem v České republice. 

2. Odesláním přihlášky na soutěž souhlasí závodník se zpracováním osobních údajů k účelům a 

v rozsahu uvedeným v přihlášce. 

3. Za zdravotní stav a zdravotní prohlídku dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné 

výchově a sportu, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb účastníků 

zodpovídá klub/škola/oddíl/rodič a každý závodník je povinen mít platnou lékařskou 

prohlídku, která potvrzuje, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. 

Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku. Před soutěží trenéři předloží 

lékařské potvrzení soutěžících ke kontrole, eventuálně je možné je zaslat s 

předstihem e-mailem. 

4. Každý soutěžící startuje na vlastní zdravotní pojištění. Každý soutěžící musí mít průkaz 

pojištěnce. 

5. Dozor nad soutěžícími zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vyslaný vedoucí 

klubu/školy/oddílu. Pokud neplnoletý soutěžící startuje individuálně bez 

klubu/školy/oddílu, musí mít zabezpečený dozor dospělé osoby v plném rozsahu po celou 

dobu trvání soutěže. 

6. Za ztrátu osobních věcí organizátor nezodpovídá. 



7. V průběhu trvání soutěže je zakázané pohybovat se po soutěžní ploše s výjimkou 

organizátorů, rozhodčích a soutěžících, kteří právě soutěží. 

8. Soutěžící se v prostorách budovy, kde soutěž probíhá, chová slušně, nevzbuzuje veřejné 

pohoršení, je přátelský k ostatním soutěžícím, udržuje v čistotě a pořádku šatnu, WC a jiné 

veřejné prostory a všechny své odpadky uklidí do košů před opuštěním tělocvičny 

a šaten! 

9. Trenéři/Vedoucí klubů zodpovídají za to, že jejich svěřenci se chovají slušně na místě soutěže 

a v ostatních prostorách budovy, respektují ostatní soutěžící, jsou včas připraveni na start 

v souladu s časovým harmonogramem, neopouštějí místo soutěže před zveřejněním 

výsledků, jsou přítomni na vyhlašování výsledků a připraveni přijmout výsledek a umístění. 

Všeobecně se chovají tak, aby jejich chování bylo vzorem pro ostatní soutěžící. 

10. V průběhu jednotlivých disciplín je zakázáno skákání a rozcvičování se na hlavním sále. 

K tomuto účelu je určen menší označený sál. Na hlavním sále je povoleno skákat pouze v době 

před zahájením soutěže (do 9:00) a v pauzách mezi disciplínami, pokud organizátor neurčí 

jinak. 

11. V průběhu soutěže je zakázané mít na sobě hodinky, řetízky, náramky, prstýnky, dlouhé 

náušnice a jakoukoli nevhodnou bižuterii. 

12. Každý soutěžící je povinný se zúčastnit vyhodnocení soutěže a v případě 

umístění se je povinný převzít si cenu osobně. Pokud soutěžící, který vyhrál, se 

vyhodnocení nezúčastní a nepřevezme si cenu, nebude mu cena udělena! 

13. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu propozic v případě nutnosti. 

 

Antidoping: 

Czech Jump Rope se hlásí k principu čistého sportu. Vyzýváme všechny týmy, trenéry a závodníky, 

aby se seznámili s obsahem Světového antidopingového kodexu a bez výjimek se jím řídili. Více 

informací na: www.antidoping.cz (http://www.antidoping.cz) 

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktujte ředitele soutěže Petra Doudu 

na tel. +420 724 368 448 nebo na emailové adrese 

mamut.skippers@email.cz 


