
BOHEMIA AEROBIC 
TOUR
Soutěž v pódiových skladbách aerobiku 

Pořadatel : Fit studio JB Kutná Hora

27. dubna 2019 /sobota/ 

Sportovní hala Klimeška vedle Plaveckého bazénu,                 
Čáslavská 198, Kutná Hora-Karlov                                                    

Časový harmonogram 
8.00 otevření haly 

9.00 začátek soutěže 

                                        WWW.BOHEMIAAEROBICTOUR.CZ 

09:00   ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 

09:05   závod kategorie FITNESS TEAM 1 a STEP 1

10:05   1.vyhlášení výsledků - FITNESS TEAM 1 a STEP 1

10:30   závod kategorie STEP 2

11:15   2. vyhlášení výsledků – STEP 2

11:35    závod kategorie AEROBIC SHOW – BASIC – malé týmy

12:25   3. vyhlášení výsledků – AEROBIC SHOW – BASIC – malé týmy 

12:45   závod kategorie AEROBIC SHOW - BASIC – velké týmy a sloučené týmy,

            AEROBIC SHOW – PROFI a DANCE TEAM

14:20   4. vyhlášení výsledků – AEROBIC SHOW - BASIC – velké týmy a

            sloučené týmy, AEROBIC SHOW – PROFI a DANCE TEAM

15:00   závod kategorie FITNESS TEAM 2

15:55   5. vyhlášení výsledků – FITNESS TEAM 2

16:20   KONEC SOUTĚŽE 



Panel rozhodčích je vytvořen z rozhodčích proškolených pro tento druh soutěže. 
Pokud má rozhodčí svůj tým v kategorii, sám závodí nebo nemůže rozhodovat z 
jiného důvodu, dojde k výměně rozhodčích.

Kromě časů prezence jsou ostatní časy orientační, trenéři si hlídají podle startovních 
čísel skladeb přesnou dobu vystoupení, může se změnit! 
Prezence otevřena od 8:00, můžete chodit průběžně. 

Každý závodník startuje na své vlastní nebezpečí! V případě úrazu nebo nevolnosti 
bude přítomna zdravotní služba.

Základní startovné 150 Kč v hotovosti, opakovaný start také 150 Kč. Startovné pro 
registrované po termínu se zvyšuje o 10 Kč, pro přihlášené po 7. 4. 2019 se zvyšuje o 
dalších 20 Kč.

Hudbu nahrajte do přihlašovacího systému a pro kontrolu si ji zkuste stáhnout! Na 
soutěži mějte u sebe zálohu na flash disku!  Zkoušky na ploše s hudbou nebudou.

Prosíme, aby na slavnostní vyhlášení výsledků byly závodnice v soutěžním kostýmu. 
Zahajovací nástup není!

Vstupné diváci 50 Kč -  vchod do hlediště vpravo ze vstupní haly. Děti do 10 let a 
trenéři zdarma. 

Vedle haly je plavecký bazén a také bobová dráha (měla by být nejdelší v republice) a 
hala s motokárami. Samozřejmě v Kutné Hoře a okolí je spousta památek.

Parkovat je možné kolem haly i u plaveckého bazénu a u zimního stadionu. Vedle haly 
je oplocený prostor (bude se tam stavět rozcvičovací tělocvična k hale), zde máme 
povoleno parkování našich autobusů, pokud nebude před plaveckým bazénem (kde 
jsou vyznačená místa pro autobusy) místo. Ale prostor se bude zamykat. Řidiči 
autobusů si na prezenci vyzvednou klíče. 

Pozor na parkování na trávě a na chodníku, abyste nedostali botičku. 

Sportovní hala je nová, krásná. Je tam velké hlediště pro diváky. Ale pozor -vstup z 
hlediště nebo ze šaten do tělocvičny je povolen pouze po přezutí !!! 

Šatny - počet je omezen a závodníků je hodně. Rozdělili jsme všechny, dali v průběhu 
soutěže víc vyhlašování, ale prosíme o shovívavost. K převlékání menších dětí lze 
využít i tribuny.  Za věci odložené v šatně neručíme.

Po celou dobu soutěže bude pro vás k dispozici fotograf se svým týmem, který zde 
bude mít provizorní ateliér na focení jednotlivců i skupin. Fotografie budou možné 
zakoupit pouze a jenom na místě v různých velikostech.

OBČERSTVENÍ zajištěno po celý den 
PRODEJ OBLEČENÍ, aerobních bot a doplňků p. Marná 

Děkujeme Vám a přejeme Vám i nám krásné závody

Fit studio JB                   (tel.721323434 Jitka Brachovcová
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