
Dobrý den, máme tady začátek další sezóny kutnohorských závodů, které se sčítají do Top Ten.
Termíny šesti závodů a pravidla k nim jsou již na webu, stejně tak harmonogram prvního závodu.

Zhodnocení změn v loňské sezóně 2021/2022
1) Věkové kategorie
Nové rozdělení závodníků do 8 kategorií (místo dřívějších 9) se povedlo, závodnice byly rozdělené do 
podobně velkých skupin, méně obsazené jsou jen 7. a 8. kategorie dospělých a tam to pravidla vyřešila 
případným sloučením těchto dvou kategorií při závodu (při menší účasti) a zachovaným rozdělením při 
závěrečném vyhlašování TOP TEN
2) Harmonogram závodu a  střídání kategorií
Zachováme tento typ harmonogramu, pokud nám to nenaruší nějaká vládní opatření. Závodů je 6 a opět
zachováme 3A + 3B rozdělení věkových kategorií: jednou budou děti cvičit dopoledne a jednou 
odpoledne, ale nebude to asi úplně pravidelné střídání A a B
3) Vyhlášení TOP TEN
Chválili jste si poháry pro celé TOP TEN, toto zachováme.
4) Prosím odhlašujte se
Děkujeme, že jste se snažili odhlašovat, platit předem startovné tedy letos nebudeme. Prosím o toto i na
novou sezónu, pro nováčky v závorce info. z loňska :
(Stává se nám, že se některé závodnice přihlásí na všechny závody a pak se již neodhlašují, i když 
nepřijedou. To nám při přípravě závodů nepomůže. Tento rok budeme toto sledovat, a příští sezónu 
bychom z toho vyvodili závěry a případně by se muselo platit předem. Proto prosím, pokud budete 
vědět, že na závody nepřijedete, odhlašte se v systému, je to jednoduché. Děkujeme.)

Změny v sezóně 2022/2023
1) Body do TOP TEN
Změnili jsme trochu přidělování bodů do TOP TEN a také zvýšili bodový rozdíl mezi skupinami z 5 
bodů na 7.  Tím se nám podařilo vyhovět různým Vaším žádostem  a myslíme, že takto to bude fér pro 
všechny.
2) Aby závodnice mohla vyhrát TOP TEN pohár, musí se zúčastnit alespoň 3 závodů. Chceme, aby 
pohár byl zasloužený a bez této podmínky by v 7.kategorii, kde je menší účast, získala pohár závodnice
i za jeden start.

Pozor, v Malínské sokolovně, kde závody vždy pořádáme, je sklad věcí pro Ukrajinu, takže než skončí 
výjimečný stav, tak tam nemůžeme pořádat závody.  Nechtěli jsme rušit daný termín,v kutnohorských 
halách, tělocvičnách a sokolovnách je obsazeno. Ale měli jsme štěstí, že je zrovna v tomto termínu 
volný Kulturní dům Lorec. Jsou to prostory, kde se konají kutnohorské plesy, taneční, koncerty..  
Občerstvení a bar funguje přímo u sálu, diváci sedí u stolů přímo v sále. Šatny budou v patře.
U Lorce je menší parkoviště a pak je tam hodně jednosměrných ulic, kde se dá parkovat.

Těšíme se na viděnou v sobotu
                                                          Jitka Brachovcová a tým Fit studia JB


