
           Fit studio JB Kutná Hora pořádá v neděli 27.2.2022
        v SOKOLOVNĚ MALÍN – U Beránky 378  Kutná Hora 

                    TOP TEN AEROBIC
             soutěž ve cvičení dle cvičitele

Kategorie :    1.    3-4 roky                                                                                                                                                                       
                               (v 1.kat. není finále, vyhlásíme 1-6.místo, diplom a sladkost dostanou všichni malí závodníci)                              
                       2.    5-6 let                                                                                                                                                                           
                       3.    7-8    let                                                                                                                          
                       4.     9-10  let                                                                                                                                                                       
                       5.   11-13 let                                                                                                                                                                        
                       6.   14-17 let                                                                                                                                                                        
                       7.   18-24 let                                                                                                                                                       
                       8.   25 a více let                                                                                                                                                                   
 POZOR !!!  Závodník se řadí do příslušné kategorie NE dle roku narození , ale dle věku v den závodu !!! 

  8.00 - 8.35           prezence 1. kat. /3-4 roky/  a 2. kat. /5-6 let/                                                                   
  8:35 - 9:10           prezence  4. kat. /9-10 let/                                                                                                                          
10:45 - 11:05         prezence 6. kat. /14-17 let /, 7.kat. /18-24 let/ a 8.kat. /25 a více let/                                                        
11:40 - 12:10         prezence  3. kat. /7-8 let/                                                                                                                            
12:30 - 12:55        prezence 5. kat. /11-13 let/                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                  

  8.50               zahájení soutěže, řazení závodníků 1. a 2. kat. na ploše  – barevně odlišená čísla                       
  9.00 –  9.20   cvičení 1.kat. /3-4 roky/ a základní kolo 2.kat./5-6 let/
  9.25               řazení závodníků 4.kat. na ploše  
  9.30 – 9.55  základní kolo 4.kat. /9-10 let/
  9.55               vyhlášení výsledků kategorie 1, vyhlášení TOP TEN 1.kat.                 
10.05               vyhlášení a řazení závodnic 2.kat. 
10.10 - 10.25   finále 2.kat. /5-6 let/ 
10.25               vyhlášení a řazení závodnic 4.kat. 
10.35 - 11.00   finále 4.kat. /9-10 let/ 
11.00               vyhlášení výsledků kategorie 2 a 4  a  TOP TEN 2. a 3.kat.
11.20               řazení závodníků 6, 7 a 8.kat  – barevně odlišená čísla
11.25 – 11.55  základní kolo 6. kat. /14-17 let /, 7.kat. /18-24 let/ a 8.kat. /25 a více let/                                              
11.55               buď (v případě finále) rozřazení závodnic 6-8.kat. nebo prodloužené základní kolo (již jako finále)
12.00 - 12.20   finále 6. kat. /14-17 let /, 7.kat. /18-24 let/ a 8.kat. /25 a více let/ 
12.25                řazení závodníků 3..kat. na ploše
12.30 – 12.55   základní kolo 3.kat./7-8 let/
12:55               vyhlášení výsledků kategorií  6, 7 a 8 a  TOP TEN  6., 7. a 8.kat.
13.10               řazení závodníků 5.kat. na ploše 
13.15 – 13.45  základní kolo 5.kat. /11-13 let/
13.45               vyhlášení a řazení závodnic 3.kat. 
13.50 - 14.05   finále 3.kat. /7-8 let/ 
14.05                vyhlášení a řazení závodnic 5.kat. 
14.10 - 14.30   finále 5. kat. /11-13 let/ 
                        vyhlášení výsledků kategorií  3 a 5 a TOP TEN 3. a 5.kat. 
                        vyhlášení TOP TEN klub a ukončení závodu

Startovné (pouze na místě) - 200 Kč při přihlášení předem, 250 Kč (přihláška až na místě)
Vstupné diváci - 50 Kč, děti a studenti do 18 let zdarma

Závody dle cvičitele se opět budou sčítat do TOP TEN 2021/2022 (3.10.21,16.10.21, 17.11.21, 8.1.22, 29.1.22, 27.2.22) 
Info: www.fitstudiojb.cz , facebook : Fitstudio Jb ,  J.Brachovcova@ seznam.cz                               

Ohledně aktuální situace (covid) a jestli prohlášení, atd. Vás budeme před závody informovat.                                               

http://www.fitstudiojb.cz/
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