
  

 

v sobotu 23.9.2017 v SOKOLOVNĚ MALÍN – U Beránky 378  Kutná Hora 

1.postupový závod na MČR BAT  

 

 
 VĚKOVÉ KATEGORIE, LEKTOŘI  
0. kategorie: do 6 let (ročník narození 2011 a ml.)                    lektorka Lenka Pěgřímková                                    
1. kategorie: 7 - 8 let (2010, 2009)                                               lektorka Lucie Horáková                                           
2. kategorie: 9 - 10 let (2008, 2007)                                             lektorka Lucie Horáková                                         
3. kategorie: 11 - 13 let (2006, 2005, 2004)                                lektor Jarda Vobr                                                      
4. kategorie: 14 - 18 let (2003, 2002, 2001 , 2000, 1999 )        lektorka Eva Novotná                                               
+ 5. kategorie: nad 19 let (1998 a starší)  

PŘIHLÁŠKY, STARTOVNÉ  
Přihlašování probíhá pouze elektronicky na adrese http://bohemiaaerobic.cz/jednotlivci/.  
Startovné 120,- Kč, přihlášení až na místě 160,- Kč  
/ i v případě, že máte registraci, ale bohužel nejste přihlášeni na toto kolo /  
Vstupné pro doprovod a diváky: 50,- Kč (trenéři zdarma)  
Pořadatel Fit studio JB Kutná Hora,  tel. 721323434 

 
 ČASY PREZENCE  

08:15 - 08:45 1. kategorie (7 - 8 let) 
do 10:00          0. kategorie (do 6 let) 
do 11:05          4. kategorie (14 - 18 let) + 5. kategorie (nad 19 let) 
do 12:30          2. kategorie (9 - 10 let)  
do 13:40          3. kategorie (11 - 13 let)  



 
ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU  
08.10 otevření haly  
08:50 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE  
08:55 řazení závodníků 1. kategorie podle startovních čísel  
09:00 - 09:30 základní kolo 1. kategorie (7 - 8 let) - 30 minut  
09:45 - 10:05 vyhlášení postupujících a finále 1. kategorie (15 minut) 
10:15 řazení závodníků 0. kategorie podle startovních čísel  
10:20 - 10:40 základní kolo 0. kategorie (do 6 let) -20 minut  
10:40   vyhlášení výsledků 1. kategorie  
10:50 - 11:10 vyhlášení postupujicích a finále 0. kategorie (15 minut)  
11:20 řazení závodníků 4. a 5. kategorie podle startovních čísel  
11:25 - 12:00 základní kolo 4. (14 - 18 let) a 5. kategorie (nad 19 let) - 35 minut  
12:00 - vyhlášení výsledků 0. kategorie  
12:10 - 12:35 vyhlášení postupujících a finále 4. a 5. kategorie (20 minut) 
12:45 řazení závodníků 2. kategorie podle startovních čísel  
12:50 - 13:20 základní kolo 2. kategorie (9 - 10 let) - 30 minut  
13:20 - vyhlášení výsledků 4. a 5. kategorie  
13:30 - 13:50 vyhlášení postupujicích a finále 2. kategorie (15 minut)  
14:00 řazení závodníků 3. kategorie podle startovních čísel  
14:05 - 14:35 základní kolo 3. kategorie (11 - 13 let) - 30 minut  
14:35 -  vyhlášení výsledků 2. kategorie  
14:45 - 15.05 vyhlášení postupujicích a finále 3. kategorie (15 minut ) 
15:20 - vyhlášení výsledků 3. kategorie  
15:20 KONEC SOUTĚŽE 

DůLEŽITÉ INFORMACE  
Časy jsou orientační. Závazné jsou jen časy prezence. Pokud bude v kategorii přihlášeno 15 a méně 
závodníků, nebude se konat finále a rozhodčí určí pořadí hned po základním kole prodlouženém o 5 minut. 
Start následující kategorie se tedy může posunout, na což budete upozorněni moderátorem. Podrobné 
informace na stránkách www.bohemiaaerobictour.cz - cvičení podle lektora - pravidla a kritéria hodnocení. 
Do republikového finále postupuje závodník, který se zúčastnil min.3 postupových závodů a alespoň na 
jednom postoupil do finále ! 
 
ROZHODČÍ  
Hodnotit bude panel vyškolených rozhodčích složený z 5 členů, ve shodě má rozhodující hlas hlavní rozhodčí.  

 
SLUŽBY  

Prodej sportovního oblečení, bot a doplňků. Profi fotograf. Občerstvení.  

POZOR !!! I nadále je uzavřený v Malíně most, kdo jede do Malína od Kutné Hory, musí jet objížďkou buď 
přes Kaňk nebo přes Církvice. Nejezděte na poslední chvíli, nechte si časovou rezervu, kdyby se někde tvořily 
kolony! Nemůžeme na nikoho čekat. Děkujeme za pochopení. 
 

  


