13. ROČNÍK AEROBIC MINI TEAMS
Soutěž komerčního a sportovního aerobiku
TERMÍN: SOBOTA 4 .4. 2020
MÍSTO: SPORTOVNÍ HALA
KE STADIONU 375
ODOLENA VODA
PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:

SOUTĚŽ A MINITÝMY – KOMERCE, BASIC, PROFI
SOUTĚŽ B TÝMY – KOMERCE, ATS
SOUTĚŽ C STEP
SOUTĚŽ D FITNESS
SOUTĚŽ E ZUMBA
Soutěž je určena všem, kteří mají rádi aerobik a chtějí
prezentovat svoji připravenou pohybovou sestavu.
Informace: Mgr. Blanka Bělíková Tel. 775979253,
fitforyou@centrum.cz

Uzávěrka přihlášek je do čtvrtka 26.3. 2020
Přihláška na www.fitforyou.cz
Obecné informace k soutěži
Odkaz pro přihlášení najdete na www.fitforyou.cz Elektronická přihláška
bude fungovat od 10.2. 2020 do čtvrtka 26.3.2020 do 24:00.
Na základě počtu přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo k úpravě kategorií
v případech, že bude do některé kategorie přihlášen pouze jeden tým. O této
skutečnosti bude trenér daného týmu informován.

Startovné: 150 Kč za každého člena družstva v jedné skladbě, další
start 150 Kč, diváci 50 Kč.
Po zaslání přihlášky Vám bude zaslána na email faktura, která musí být uhrazena
nejpozději 2 dny před soutěží. Ve výjimečných případech (po domluvě) bude možné
uhradit platbu na místě. GDPR bude vyřízeno a podepsáno na prezenci.
Věkové kategorie:
Vychází se z aritmetického průměru věku všech členů týmu k danému roku 2020, i
přesto, že závodnice dosáhne daného věku až k 31.12. 2020. Součet věku všech
členů týmu děleno počtem členů v týmu.
Příklad:
Aritmetický průměr 7, 44 – patří do kategorie 0, aritmetický průměr 7,45 patří do
kategorie 1.
Prezence :
bude upřesněna dle časového harmonogramu, který bude zaslán po uzávěrce
přihlášek, a sice nejpozději do 31.3. 2020

Prezence se účastní pouze trenér dle časového harmonogramu. Na prezenci
trenér svým podpisem stvrzuje aktuální soupisku závodníků.
Trenér společně s přihláškou odešle hudební nahrávku ve formátu mp3 na
email: musicaemini@gmail.com. Soubor bude nazván – názvem klubu a názvem
sestavy. Příklad: FITFORYOU BALETKY

V případě potíží s hudbou mějte připravenou nahrávku na CD, nebo na flash disku
či v mobilním telefonu.
V případě problémů s hudbou a porušení pravidel viz níže, se startovné v den
soutěže nevrací. Vzhledem k tomu, že nebudou zkoušky na ploše, při
komplikacích s hudbou bude ve výjimečných případech umožněn týmu náhradní
start na závěr skupiny.
Tým bude diskvalifikován za :
•

•
•
•

•

nesprávné zařazení do kategorie obsah skladby – Komerční aerobik (např.
skladba zařazena do komerčního aerobiku, přitom na jiných soutěžích je
v kategorii sportovní aerobik, nebo trenér záměrně zařadí do komerčního aerobiku
a výkonnost závodníka a typ skladby patří do Basic aerobik, profi aerobik nebo ATS
)
neslušné a vulgární chování trenéra či členů týmu, stejně tak jako nemístné projevy
rodičů mohou vést k penalizaci, v horším případě k diskvalifikaci
pokud bude tým startovat v kategorii profi aerobik a současně v kategorii komerční
aerobik ve stejném složení, z týmu profi aerobiku lze využít max. 40 % členů týmu
organizátor při prezenci zjistí jiný věk náhodně vybraného soutěžícího. Prosíme
proto trenéry, aby měli klubové průkazky, členské průkazky nebo kartičky
pojišťovny, podle které může být věk kontrolován.
K těmto krokům jsme se uchýlili po zkušenostech z předešlých ročníků, kdy nám
tyto okolnosti komplikovaly přípravu a průběh soutěže.

Ocenění:
V každé kategorii soutěží mini týmů první tři družstva obdrží krásné medaile, diplomy,
drobné dárky od sponzorů a partnerů soutěže. Mini týmy, které se neumístí na prvních
třech místech, obdrží diplom a drobné ceny.
V každé kategorii soutěží týmů, první tři družstva získají poháry, diplomy a drobnosti
od sponzorů a partnerů soutěže. Týmy, které se neumístí na prvních třech místech,
obdrží diplom a zajímavé ceny.
Umístění bude určeno i v kategorii 0.
Kontaktní údaje:

Mgr. Blanka Bělíková, 775979253, fitforyou@centrum.cz

