
 
 

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Pořadatel: Body Fit Club Hradec Králové 

z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness ČR, o. s. 
Datum konání: neděle 18. 5. 2008  
Místo konání: Jaroměř (ukázat na mapě) 
Přihlášky: zaslat do 15. 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: Ing. Jan Smejkal, tel.: 494 940 613, mobil: 604 537 110, e-mail: 
smejkal.j@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  
- starší dorost - narozeni včetně a do 17. 05. 1989 
- junioři - narozeni včetně a do roku 1987 
 
váhová  
- kulturistika starší dorost - 65 kg, 72 kg, + 72 kg 
- bodyfitness juniorky - jedna kategorie 
- kulturistika junioři - 70 kg, 77 kg, + 77 kg 
- klasická kulturistika junioři - jedna kategorie 

Upozornění: - junioři mohou startovat pouze v jedné kategorii 
- dorostenci mohou startovat v kategoriích juniorů 

Postupový klíč: na Mistrovství ČR postupují všichni finalisté 
Informace: závodníci kategorie klasická kulturistika startují dle mezinárodních pravidel 

IFBB, tzn. v klasických závodních kulturistických plavkách 
 . 

C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE 
Ředitel soutěže: Ing. Jan Smejkal 
Organizační 
pracovník: Petr Vilzef 

Vedoucí soutěží: Pavel Volár 
Lékař: MUDr. Vladimír Medek 
Konferenciér: Ing. Jan Smejkal 
 . 



 
D) SBOR ROZHODČÍCH 

Hlavní: Radek Čejka 
Sekretáři: Alena Žídková 
Hodnotící: Josef Pitra 

Ondřej Holboj 
Simona Horáková 
Ing. František Říšský 
PhDr. Daniela Stackeová 
PhDr. Ivan Veselý 

Delegát: Ludmila Čížová 
 . 

D) ČASOVÝ POŘAD 
10:00 - 11:00 prezentace 
11:30 - 14:00 semifinále 
15:00 - 19:00 finále 
Upozornění: podle nových pravidel předvedou ve finále volnou sestavu všichni 

závodníci mistrovství (kulturistika, klasická kulturistika) 
 . 

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

autem: 
- na trase Hradec Králové - Náchod, cca 20 km od Hr. Králové 
vlakem: 
- Hradec Králové - Jaroměř 

Stravování: přímo v budově divadla + okolní restaurace, náměstí 
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:  03. 04. 2008, Ing. Jan Smejkal 
Propozice schválil: 04. 04. 2008, Předseda STK SKFČR - Radek Čejka 

 

 


