
  

www.mistrysmistry.cz 

ČČEESSKKOOBBRROODDSSKKÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  VV  AAEERROOBBIIKKUU  

 

PPOOŘŘAADDAATTEELL::    MISTRY S MISTRY, CORRIDOOR 

 

DDAATTUUMM  KKOONNÁÁNNÍÍ  SS OOUUTTĚĚŽŽEE::  15- 16. 10. 2016 

 

SSOOBBOOTTAA   1155..1100..22001166   ––   CCVVIIČČEENNÍÍ  PPOODDLLEE  LLEEKKTTOORRAA   

NNEEDDĚĚLLEE  1166..1100..   22001166   ––   ZZÁÁ VVOODD  PPOOHHYYBBOOVVÝÝCCHH  SSEESSTTAA VV  AA   SSPPOORRTTOOVVNNÍÍHHOO  AA EERROOBBIIKKUU  

  

MM ÍÍSS TTOO  KKOONNÁÁNNÍÍ  SS OOUUTTĚĚŽŽEE::  Sportovní hala TJ Slavoj Český Brod, Komenského 516 

 

 

       

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠ KKYY::    Uzávěrka 1.10.2016!!! 

    www.mistrysmistry.cz 

 Na cvičení podle lektora je možné se přihlašovat až do 7.10. 2016, nebo dorazit i 

bez přihlášení. (Bez přihlášení je startovné s přirážkou 50Kč.) 

     

Na sobotní cvičení podle lektora se můžete hlásit přes přihlášky na stránkách www.mistrysmistry.cz /hlavní 

strana 

 

Elektronická přihláška na nedělní závod (pohybové sestavy, sportovní aerobik) se vyplňuje přímo na našich 

www stránkách: www.mistrysmistry.cz V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte. 

Za správnost údajů o závodníkovi a sestavě v  přihlášce je zodpovědný příslušný trenér. 

 

SSTTAARRTTOOVVNNÉÉ::   Sportovní aerobik Jednotlivkyně   150 Kč/osoba/start 

   Sportovní aerobik Dvojice a Týmy  120 Kč/osoba/start 

   Pohybové sestavy     100 Kč/osoba/start 

   Aerobik Master Class – cvičení podle lektora 

 100 Kč/ osoba/ start (přihláška na místě 150 Kč)  

 60 Kč (I.kategorie) osoba/ start (platba na místě 100 Kč)  

 

http://www.mistrysmistry.cz/
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Platba startovného na nedělní závod bude probíhat vystavením faktury na klub či fyzickou osobu  (v systému) .  

!!!V případě nedodržení uzávěrky přihlášky sankce 100Kč za každou později přihlášenou sestavu!!! 

 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  SS OOUUTTĚĚŽŽEE::    

Přesný časový harmonogram najdete na stránkách po uzávěrce přihlášek.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy harmonogramu v případě nutnosti.  

 

SSOOUUTTĚĚŽŽNNÍÍ  AA  VVĚĚKKOOVVÉÉ  KKAATTEEGGOORRIIEE::  viz. pravidla Mistry s Mistry  

 

 

AEROBIK MASTER CLASS 

I. kategorie 6 let a mladší (2010 a mladší) 

II. kategorie 7 - 9 let (2009, 2008, 2007) 

III. kategorie 10 - 12 let (2006, 2005, 2004) 

IV. kategorie 13- 15 let (2003, 2002, 2001) 

 

V. kategorie 16 - 25 let   

 

VI. kategorie 26 let +    

  
Směrodatný je vždy ročník narození závodníků, nikoliv aktuální věk! 

Organizátor si vyhrazuje právo sloučit věkové kategorie v případě účasti 1 startujícího (SAE,PS) a 

v případě účasti méně jak 15 cvičících (cvičení podle lektora). Organizátor si dále vyhrazuje právo 

v případě velké účasti věkové kategorie rozdělit (cvičení podle lektora).   

  

ZZPPĚĚTTNNÁÁ  VVAAZZBBAA::    

Každý trenér má právo si zažádat o zpětnou vazbu svých svěřenců, která bude vypracována na základě rozboru 

videozáznamu z daného závodu. (neděle 16.10.2016) 

O zpětnou vazbu trenér musí zažádat nejpozději do týdne od skončení závodu, ze kterého závodník o zpětnou 

vazbu žádá. Zpětná vazba bude vypracována nejpozději do 14 dnů od zažádání. Podmínkou žádosti je 

videozáznam sestavy z daného závodu, který trenér pošle společně se žádostí na mail 

kristyyyk@centrum.cz. 

Poplatek za vytvoření zpětné vazby činí 250 Kč za jednu sestavu za jeden závod. Částka musí být uhrazena na 

účet Mistry s  Mistry. 
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VVSS TTUUPPNNÉÉ  DDIIVVÁÁCCII::  50 Kč (prosíme diváky na ploše o přezutí)  

K dispozici je hlediště. 

 

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA ZÁVODECH 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte: 

 

OOBBEECCNNÉÉ  DDOO TTAAZZYY   estrakosova@centrum.cz  Eliška Strakošová 774 962 942 

PPLLAATTBBYY   monasky@seznam.cz   Monika Janstová  739 321 555 
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