
PROPOZICE 
Memoriál Jindřicha Šejby ve fitness děA, dorostenek,juniorek 

Pořadatel:   Lenka Červená a Fitness Ave Přerov 

Místo konání:            Základní škola J. A. Komenského Hranická 14, Přerov 750 02                                             

Datum:  3. prosince 2022 

Ředitel soutěže: Lenka Červená -Bořutová 

Telefonicky kontakt:  +420777642339 Lenka Červená- Bořutová 

e-mailová adresa: borutova.lenka@seznam.cz 

Pravidla:  Soutěží se podle soutěžních pravidel jednotlivých  
kategorií viz.příloha v mailu. 

Podmínky startu:      Včas zaslaná a vyplněná přihláška poslaná na určený e-mail : 

                                    borutova.lenka@seznam.cz 

                                   Přihlášky zasílat do 16. listopadu 2022 společně s hudbou na sestavu                           

                                   a jménem rozhodčího. Do jedné přihlášky vypsat všechny závodníky     

                                  z klubu! 

Kategorie : 

Dívky 

5- 6 let  

7 - 8 let 

9 - 10 let 

11 - 12 let 

13 - 15 let 

Juniorky 16 - 23 let ( může startovat i mladší závodnice než 16 let, ale dle uvážení 
vzhledem k porovnávání postav ve dvojdílných plavkách a podpatcích ) Zároveň také 
může současně startovat v kategorii dívky 13-15 let i v juniorkách . 

Hoši - jedna kategorie 



Soutěž o „nejhezčí-nejnápaditější“ kostým ze všech kategorií + soutěž o „nejlepší“ 
sestavu ze všech kategorií a soutěž o NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLUB soutěže. 

Organizátor si vyhrazuje právo sloučit  kategorii a to v případě nedostatečného 
počtu soutěžících. Popřípadě upravit věkový rozptyl kategorií.V kategorii musí být 
přihlášení minimálně 3 závodníci! 

Povrch na kterém závodnice budou předvádět sestavy 

- tatami o výšce 2,5 cm položené na parketách , do tvaru obdélníku s rozměry 7m x4 m 
( delší 7m strana je podél stolu rozhodčích ) 

Pokud bude v dané kategorii více jak 6 závodnic, bude kolo  semifinálové, z kterého 6 
nejlepších postoupí do finále . Ve finále se sestavy budou hodnodt znovu a konečné 
pořadí finalistek určí součet bodů ze semifinále + finále. Pokud v kategorii bude do 6 
závodnic , jede se pouze finále a body z něj   určuje pořadí závodnic. 

Platby: 

• Startovné při prezentaci každý závodník 300 Kč 

• Cena vstupenky: dospělí 50 Kč, děd, do 18 let a senioři zdarma 

• Vstup do rozcvičovny ( druhé tělocvičny ) – na 3 závodníky 1 trenér - neplag 

Upozornění:   

                          Hudbu na jednotlivé sestavy zasílejte společně s přihláškou e-mailem v 
příloze ( hudební formát MP3) a popsaný jménem a příjmením daného 
závodníka + kategorie ! V popisku hudby závodníka napište také - S 
PŘÍCHODEM ( hudba pusdt s příchodem závodníka na tatami ) nebo V 
PÓZE ( hudbu pusdt, až je závodních v klidu v póze na tatami ) 



Činovníci soutěže: 

Administrátor: Věra Mardnovská  

Moderátor: Kateřina Klakurková   

Vedoucí závodníků: Jaroslava Richterová 

Zdravotnický dohled: Mudr. Jaromír Kolář 

Hudební režie: Mardn Gabčan  

Rozhodčí:  

Rozhodčí:  3-5 členná porota s hlavním rozhodčím 

- každý klub s sebou může mít 1 „rozhodčího“ ( člověk, který ví o čem je kategorie 
fitness ,bude znát pravidla a je starší 18 let ) 

Prosím uvést do mailu, zda klub bude mít s sebou „ rozhodčího“ a napsat jméno a 
příjmení . 

Časový harmonogram:  

9.30 – 10.30 – prezentace všech soutěžících 

10.30 – 11. 00 – porada rozhodčích 

11.00  - zahájení soutěže  

                          - semifinále  

 - finále 

 EXIBICE – Nikoleta Hricová-fitness ženy 

14.00 - 15.00 - vyhlášení výsledků - ukončení soutěže 

  

Podmínky soutěže: 

• soutěží se dle pravidel a soutěžního řádu, který je  zaslaný v příloze e-mailu. 

• soutěžící plně akceptují pravidla soutěže a posdhy v případě jejich porušení 



• v případě, že organizátor zjisg, že závodník neplní podmínky soutěžního řádu, bude 

    diskvalifikovaný 

•  soutěžící závodí na vlastní zodpovědnost - neplnoleg závodníci na odpovědnost 

     trenérů. 

• na soutěž je možné přihlásit se v řádném termínu a pouze e-mailem. Po uzavření  
    registrace bude možné přihlásit se na soutěž pouze při prezentaci  
    s poplatkem 400 Kč.  

Další pokyny a informace: 

Každý trenér z daného kluby  odprezentuje své závodníky sám v daný čas pro prezentaci 
S sebou bude mít ( pro případ ) flash-disk s nahrávkami svých závodníků (formát MP3) 

Do prostoru šaten a rozcvičovny ( druhé tělocvičny ) budou mít přístup pouze závodníci a 
trenéři, kteří budou označení páskou na zápěsg. Jejich povinnosg je nosit toto označení. 

Organizátor nenese zodpovědnost za případné ztráty cenných a osobních věcí nebo 
peněz.  

Žádáme závodníky, aby barvami na pokožku neznečišťovali interiér a exteriér prostoru 
školy . K Nátěru barvami bude označen prostor! NaArá se pouze kategorie juniorek! 

Povolená je barva PRO TAN nebo JAN TANA , popřípadě barva na podobném základu        
( nesgratelná ) 

Náklady spojené s účasg na soutěži (startovné, ubytování) je na vlastní náklady. 

Ceny : 

Soutěžící na 1. – 3. místě v každé kategorii získají poháry, medaile, diplomy a věcné ceny.  

Cena za NEJ kostým a NEJ sestavu + nejúspěšnější klub soutěže 

Soutěžící na finálových a následných místech získají diplomy a také něco, co je potěší :-) 

 

Propozice zpracovala ředitelka soutěže L.Červená-Bořutová 




