
11.5.2019 
 

3.REBELSTYLE COMPETITION 
 
 

MIESTO KONANIA: 
 

Hala Věry Čáslavské, Pod Školou 447, 252 28 Černošice  
CZECH REPUBLIC 

 

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY 

 

 SR 1x180 sec  Bude hodnotené samostatne. 
 

    
 

Viacboj dvojíc SR SPEED SR SPEED 

Bude hodnotené spolu, skoky sa 
spočítajú. V prípade rovnakého počtu 
skokov u dvoch dvojíc rozhodne SR 

SPEED 2x30 sec.  
 

(vždy rovnaká dvojica) 2 x 30 sec 2 x 30 se DU  
 

    
 

    
 

Viacboj trojíc 

  Bude hodnotené spolu, skoky 
 

DD 3 x 40 sec DD 1 x 30 sec 

sa spočítajú. V prípade rovnakého 

počtu skokov u dvoch trojíc rozhodne 

DD3x40sec. 
 

(vždy rovnaká trojica)  
 

  
 

    
 

    
 

Viacboj štvoríc SR SPEED 

 Bude hodnotené spolu. Skoky 
 

DD 2 x 60 sec 

Sa spočítajú. V prípade rovnakého 

počtu skokov u dvoch štvoriciach 

rozhodne SR SPEED 4x30sec. 
 

(vždy rovnaká štvorica) 4 x 30 sec   

 
 

    
 

    
 

 FS PAIRS bez hudby / 45-75 sec Bude hodnotené samostatne. 
 

    
 

 FS TEAM s hudbou / 45-75 sec Bude hodnotené samostatne. 
 

    
 

 DD FS ve 3 bez hudby / 45 -75 sec Bude hodnotené samostatne. 
 

    
 

 

NESÚŤAŽNÁ DISCIPLÍNA  
 

 
TEAM SHOW – Pódiová skladba                                       Dĺžka skladby 3 – 10 minút s hudbou. Minimálny počet skokanov: 6 

  
 

VEKOVÉ KATEGÓRIE (podľa pravidiel WJRF) 

 

 10 rokov a mladší  11-12 rokov  13-14 rokov  15 a starší  

 Narodení   Narodení  Narodení  Narodení  

 od 2.9.08  od 2.9.06 do 1.9.08  od 2.9.04 do 1.9.06  1.9.2004 a skôr  
         

 
 

V teamových súťažiach je rozhodujúci  vek najstaršieho skokana.  
Rozhodujúcim dátumom je vek súťažiaceho k 1.9.2019 (podľa pravidiel WJRF).  

Pokiaľ budú v danej kategórii menej ako 4 teamy, zlúči sa so staršou alebo najbližšou kategóriou. 



ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

Bude spresnený po uzatvorení registrácie.   

Predpokladaný harmonogram:  

Otvorenie haly: 8:30, registrácia: 8:30-8:50, začiatok súťaže: 9:00, koniec súťaže: 18:00. 
 

ŠTARTOVNÉ 
 

Deti a študenti 11 EUR/osoba  

Dospelí 12 EUR / osoba  

Platba po týmech na účet (podklady k platbě obdržíte po zaslání přihlášky), nebo v hotovosti na místě. 
 

PRIHLÁŠKY 
 

Prihlášku odoslať na: srsa.slovakia@gmail.com najneskôr do 18.4.2019.  

Prihláška vo formáte EXCEL.  

1.stĺpec Disciplína, 2. stĺpec Priezvisko + meno, 3. stĺpec Dátum narodenia, 4. stĺpec Veková kategória. 
 

U FS tým aj číslo skladby (musí sa zhodovať s číslom skladby na USB, ktorú odovzdáte po registrácii.  

Súčasťou prihlášky musí byť aj mená rozhodcov. 
 

ROZHODCOVIA 
 

Každý tým musí dodať jedného certifikovaného rozhodcu na FS. Na každých 8 prihlásených súťažiacich 
 

dodať jedného rozhodcu na SPEED. Rozhodca by mal mať platný certifikát WJRF.  

Certifikát predložte 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. 
 

VYHLÁSENIE 
 

Sa bude konať na konci súťaže. Vyhodnotené budú 1., 2., a 3. miesta. 
 

VSTUPNÉ PRE DIVÁKOV 
 

Dobrovoľné, diváci sú vítaní. 
 

OBČERSTVENIE 
 

Café VERA v areálu haly. Káva, nealko, milkshaky, koláče a iné sladké dobroty. 

V ponuke sú sendviče, párky v rožku, pizza, chlebíčky. 

 

DOPRAVA 

Vlakom: Bratislava – Praha, z Prahy Hl. nádraží do stanice Černošice Mokropsy                                              

( Do haly je to 5 minút pešo)  

Autom: Parkovanie pred halou a v okolí haly.   

Autobusom: zabezpečujeme odvoz autobusom z Bratislavy  

  

 

Organizátor súťaže: REBELS O.K. Rope Skipping Czech Republic Řevnice, z.s. 
 
 
 

Tešíme sa na Vás ! 


