
Harmonogram k soutěži

ICN Kutnohorský pohár
13.11.2021
Sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274 Kutná Hora
Pořadatel: Gym Fit, z.s. Kutná Hora

Časový harmonogram :
Otevření haly : 8:45
Prezence : 8:45-9:45
Začátek závodu: 10:00

Možnost přihlašování   na soutěž Fitness Freestyle a Fitness Freestyle Open   končí v  pondělí 8.11.  
Možnost přihlašování na soutěž   ICN Fitness Strong   končí ve středu 10.11.  
Přihlášky k vyplnění na http://csns.it4sport.cz/ 

Ceník

Startovné :  200 Kč za osobu za první start na soutěži, 150 Kč/os.  za druhý start, 100 Kč/os. za třetí start

Diváci (od 16 let)  100 Kč.  Děti (od 7-15 let) 50 Kč. Děti do 6 let zdarma.
Pokud by musela být z důvodu covidu soutěž bez diváků, museli bychom ceny startovného zvýšit.

Pořadí kategorií:
Fitness Freestyle – dvojice a trojice
Fitness Freestyle Open – dvojice a trojice
Fitness Freestyle 4-7 let 
Fitness Freestyle 8-9 let 
Fitness Freestyle 10-11 let 
Fitness Freestyle 12-13 let  
Fitness Freestyle Open 10-11 let 
Fitness Freestyle Open 12-13 let 
Fitness Freestyle Open 14 a více let 
ICN Fitness Strong

Při malém či velkém počtu závodníků v kategoriích má pořadatel právo kategorie spojit či rozdělit, nebo
upravit předepsané věkové kategorie.

Na sout ž je zakázán vstup osobám vykazhjícím klinické p íznakuy onemocn ní covid-19.ě ř ě  
Soutěžící a diváci 13 a více let musí být schopni prokázat při vstupu a případné kontrole svou covid negativitu. 
Zatím platí, že:
Sportovní innost nepravidelná i v prom nlivém kolektivu (sout že, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfek nosti č č ě ě č
pouze v p ípad  ú asti max. 20 osob. Nad tento po et se provádí kontrola bezinfek nosti dle I/16 MO služby s tím, ř ě č č č
že pro tyto ú ely má RT-PCR test i antigenní test (RAT) platnost 7 dní.č      Lze si udělat I samotest na místě.
 
Aktualizované informace budou na  www.fitstudiojb.cz . 
Další informace a veškerá pravidla k soutěžím Fitness dětí najdete na https://www.natural-sport.cz/fitness-deti/.

Děkuji a těším se v Kutné Hoře na viděnou
                                                                      Jitka Brachovcová
                                                                      Gym Fit, z.s.
                                                                      J.Brachovcova@seznam.cz
                                                                      tel.č. 721323434

http://www.fitstudiojb.cz/
https://www.natural-sport.cz/fitness-deti/

