
 
 

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Pořadatel: TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 

z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness ČR o. s. 
Datum konání: neděle, 04. 05. 2008 
Místo konání: Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem (ukázat na mapě) 
Přihlášky: do 01. 05. 2008 

- elektronicky - klikněte zde 
- nebo poštou na adresu SKFČR o.s., Zámecký okruh 8, Opava 746 01 
- nebo e-mailem sekterariat@skfcr.cz  

Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu 
- rozhodčím hradí náležitosti pořadatel dle směrnic SKFČR 

Informace: Miroslav Korbička, tel.: 604 677 425, e-mail: korbicka.m@seznam.cz  
 . 

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
Pravidla: soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků 
Podmínky účasti: - registrační průkaz SKFČR platný pro rok 2008 

- včas a řádně podaná přihláška (při nezaslání přihlášky bude na místě 
platba ve výši 200 Kč) 

Kategorie: věková 
- bez omezení 
 
váhová 
- muži - kulturistika do 67,5, do 75, do 82,5, do 90 a nad 90 kg 
- muži - klasická kulturistika do 175 cm a nad 175 cm 
 
váhová  
- ženy - kulturistika (jedna kategorie) 
- ženy - fitness (jedna kategorie) 
- ženy - bodyfitness do 160 cm a nad 160 cm 

Upozornění: závodníci mohou startovat pouze v jedné kategorii 
Postupový klíč: na Mistrovství ČR postupují všichni finalisté 
Upozornění: závodníci kategorie klasické kulturistiky startují dle mezinárodních pravidel 

IFBB, tzn. v klasických závodních kulturistických plavkách 
 . 

C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE 
Ředitel soutěže: Miroslav Korbička 
Organizační 
pracovník: Martin Smejkal 

Vedoucí soutěží: Ladislav Dvořáček 
Lékař: Svatava Polesná 
Konferenciér: Zbyněk Janoud 
 . 



 
D) SBOR ROZHODČÍCH 

Hlavní: Robert Komiš, Irena Pokorná 
Sekretáři: Věra Částková 
Hodnotící: Ladislav Slezák 

RNDr. Jaroslav Brillant 
Jiří Řehůřek 
Jiří Poláček 
Iveta Vincourková 
František Vincourek 

Delegát: Martin Šembera 
 . 

D) ČASOVÝ POŘAD 
09:00 - 09:45 prezentace 
10:00 - 14:00 semifinále 
15:00 - 18:30 finále 
Upozornění: podle nových pravidel předvedou ve finále volnou sestavu všichni 

závodníci mistrovství (kulturistika, klasická kulturistika, fitness) 
 . 

E) RŮZNÉ 
Ceny: věcné ceny od sponzorů, diplomy, medaile 
Doprava do místa 
konání: autobusové a vlakové nádraží 

Stravování v místě 
konání: okolní restaurace 

Upozornění pořadatele: za odložené věci, případně jejich ztrátu pořadatel neodpovídá 
hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku 

Pro trenéry, závodnice 
a závodníky: 

zákaz předávání účastnických visaček svým přátelům, rodině a 
známým, kteří by se tímto domáhali vstupu do hlediště 

 . 
Propozice vypracoval:  Miroslav Korbička 
Propozice schválil: Radek Čejka (předseda STK SKFČR) 

 

 


