
PRAVIDLA   KUTNOHORSKÝCH  ZÁVODŮ

ve cvičení podle instruktora : 

 2.10.22      Velká cena Kutné Hory
  7. 1.23      Tříkrálový aerobik
12. 2.23      Top Ten aerobik
Věkové kategorie závodu :

1. 3-4 roky                                                                          
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 !!! 

Na těchto závodech jsme závodníky, kromě rozdělení věku, více rozdělili dle výkonnosti.
Získat medaili může tentokrát každý, i začátečník - nedá se předem říci kolik bude 
skupin (rozhoduje počet dětí), kdo bude v jaké skupině, jak se komu bude dařit! Všichni
budou bojovat ve finále!

1.  kategorie – 3-4 roky : cvičí se ihned finále a pak je vyhlášeno 1-6. místo, všechny děti 
dostanou diplom a sladkost.

Ostatní kategorie (2 - 8.kategorie) – soutěž probíhá dvoukolově, nejprve základní kolo, pak 
finále. Podle počtu startujících závodníků v kategorii, rozhodčí rozdělí dle výkonnosti 
v základním kole soutěžící (1-4 skupiny), všichni postupují do finále a jsou zde rozdělení dle 
výkonnosti (barvou startovních čísel) do skupin. V každé skupině se bojuje o medaile. Vždy 
vyhlásíme a oceníme 1-6. místo ve všech kategoriích a skupinách.

Pokud bude v kategorii méně 14 a méně závodníků, je možné, dle rozhodnutí rozhodčích, 
cvičit ihned prodloužené finále a soutěž bude jednokolová.
Pokud bude v  jedné z kategorií 7. a 8. (nebo v obou)  méně než 5 závodníků, kategorie na 
tomto určitém závodě spojíme a vyhlásíme dohromady. Ale body do Top Ten budou 
zapisovány pro závodnice v jejich věkových kategoriích, Top Ten 7. a 8. kat. bude 
vyhlašován zvlášť. 

Klíč k počtu skupin v kategorii:
počet závodníků       1 – 14        – jedna soutěžní skupina
počet závodníků     15 – 30        – dvě soutěžní skupiny
počet závodníků     31 – 50        – tři soutěžní skupiny
počet závodníků     51 a více      – čtyři soutěžní skupiny

Předem přihlášení závodníci mají levnější startovné, protože nám pomohou k  
snadnějšímu zvládnutí závodu, registrace a přihlášky najdete na www.fitstudiojb.cz .

http://www.fitstudiojb.cz/
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