
Mistrovství České republiky  
mužů, žen, párů a masters  

v kulturistice, fitness, bodyfitness a bikiny 2012 
 

 

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM 

 

Sobota, 28. 4. 2012 

09:00 - 11:00   prezentace 

12:00          začátek soutěže 

 

semifinále:  kulturistika mužů, klasická kulturistika mužů, kulturistika žen, kulturistika masters žen, 

bodyfitness, bodyfitness masters, kulturistika smíšených párů 

semifinále + finále:  fitness mužů, fitness žen, kulturistika masters mužů 

 

Neděle. 29. 4. 2012 

10:00 – 10:30  prezentace kategorií bikiny 

11:00           začátek soutěže 

 

semifinále + finále:  bikiny 

finále:  kulturistika mužů, klasická kulturistika mužů, kulturistika žen, kulturistika masters žen, 

bodyfitness, bodyfitness masters, kulturistika smíšených párů 

 

 



SOBOTA (28. 4. 2012 od 12:00) 
 
• klasická kulturistika - do 180 cm            1. kolo 
• klasická kulturistika - nad 180 cm               1. kolo 
 
• bodyfitness ženy - do 160 cm                        1. kolo semifinále 
• bodyfitness ženy - do 164 cm                        1. kolo semifinále 
• bodyfitness ženy - nad 164 cm                         1. kolo semifinále 
• bodyfitness ženy - masters nad 35 let         1. kolo semifinále 
 
• kulturistika muži - do 67,5 kg                     1. kolo 
• kulturistika muži - do 75 kg                   1. kolo 
• kulturistika muži - do 82,5 kg                     1. kolo 
• kulturistika muži - do 90 kg                     1. kolo 
• kulturistika muži - nad 90 kg                   1. kolo 
 
• kulturistika ženy                            1. kolo 
• kulturistika ženy - masters              1. kolo 
 
• kulturistika smíšené páry                         1. kolo 
 
• fitness ženy                                                1. kolo 
• fitness muži                                                1. kolo 
 
• kulturistika masters mužů - 40 až 50 let - do 80 kg     1. kolo 
• kulturistika masters mužů - 40 až 50 let - nad 80 kg   1. kolo 
• kulturistika masters mužů - 50 až 60 let            1. kolo 
• kulturistika masters mužů - nad 60 let                1. kolo 
 
• bodyfitness ženy - do 160 cm                         2. kolo semifinále 
• bodyfitness ženy - do 164 cm                           2. kolo semifinále 
• bodyfitness ženy - nad 164 cm                         2. kolo semifinále 
• bodyfitness ženy - masters nad 35 let                 2. kolo semifinále 
 
• fitness ženy                                       2. kolo (sestava) 
• fitness ženy                                         3. kolo 
 
• fitness muži                                        2. kolo (sestava) 
• fitness muži                                          3. kolo 
 
• VÝSLEDKY - fitness muži, fitness ženy 
 
• kulturistika masters mužů - 40 až 50 let - do 80 kg   1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika masters mužů - 40 až 50 let - do 80 kg   2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika masters mužů - 40 až 50 let - nad 80 kg  1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika masters mužů - 40 až 50 let - nad 80 kg   2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika masters mužů - 50 až 60 let        1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika masters mužů - 50 až 60 let             2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika masters mužů - nad 60 let              1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika masters mužů - nad 60 let           2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• VÝSLEDKY - kulturistika masters mužů 
 
• ABSOLUTNÍ VÍTĚZ kulturistika masters mužů 
 
• závěr sobotní části soutěže 
 



NEDĚLE (29. 4. 2012 od 11:00) 
 
• bodyfitness ženy - do 160 cm             3. kolo finále 
• bodyfitness ženy - do 164 cm             3. kolo finále 
• bodyfitness ženy - nad 164 cm            3. kolo finále 
• bodyfitness ženy - masters nad 35 let    3. kolo finále 
 
• VÝSLEDKY – bodyfitness 
 
• ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA bodyfitness 
 
• klasická kulturistika - do 180 cm        1. kolo finále, volné sestavy 
• klasická kulturistika - do 180 cm        2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• klasická kulturistika - nad 180 cm       1. kolo finále, volné sestavy 
• klasická kulturistika - nad 180 cm       2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• VÝSLEDKY - klasická kulturistika 
 
• bikiny ženy (1)                           1. kolo 
• bikiny ženy (2)                           1. kolo 
 
• kulturistika ženy                         1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika ženy                         2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika ženy - masters              1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika ženy - masters              2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika smíšené páry                1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika smíšené páry                2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• bikiny ženy (1)                           2. kolo 
• bikiny ženy (2)                           2. kolo 
 
• VÝSLEDKY - kulturistika ženy, kulturistika masters ženy 
• VÝSLEDKY - kulturistika smíšené páry 
• VÝSLEDKY – bikiny 
 
• ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA bikiny 
 
• kulturistika muži - do 67,5 kg           1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika muži - do 67,5 kg           2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika muži - do 75 kg             1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika muži - do 75 kg             2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika muži - do 82,5 kg          1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika muži - do 82,5 kg           2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika muži - do 90 kg             1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika muži - do 90 kg             2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• kulturistika muži - nad 90 kg            1. kolo finále, volné sestavy 
• kulturistika muži - nad 90 kg            2. kolo finále, porovnávání + posedown 
 
• VÝSLEDKY - kulturistika 
 
• ABSOLUTNÍ VÍTĚZ kulturistika a klasická kulturistika mužů 
 
• závěr soutěže 


