
 

 
JŠA DOMYNO Ivy Farářové pořádá ve spolupráci s Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.CZ 

 

SOUTĚŽNI´AEROBIC MASTER CLASS postupový  

 

Datum: 2.března 2014 
Místo konání: SPORTOVNÍ HALA ZŠ PETŘINY – JIH, Šantrochova 1800/2, Praha 6 

 
 
Technická ustanovení: závodí se dle pravidel pro soutěže SAMC. Závodníci startují dle věku, kterého dosáhnou v roce 
2014. Za správné zařazení do kategorie zodpovídá trenér. 
 
Hodnocení soutěže SAMC: 

1. a 2. kategorie – provedení , výraz, schopnost zachycení předvedeného, držení těla 

3. kategorie – provedení, výraz, vzhled, síla, flexibilita, schopnost zachycení předvedeného 

4. kategorie – provedení, výraz, schopnost zachycení předvedeného 

Přihlášky na SAMC se jménem, adresou a rokem narození zasílejte na adresu: aerobikiva@centrum.cz   Mgr. Iva 

Farářová nejpozději do 28.2. 2014 

Startovné se hradí předem: 

120Kč registrovaní, 150Kč neregistrovaní. Platba na místě 200Kč. 

 

Číslo účtu: 82080349/0800, variab. symbol  2014. Do zprávy pro příjemce prosím uvést: 

Jméno, příjmení a datum narození. Na Vaší žádost Vám bude vystaven doklad o zaplacení u prezence. 

Rozhodčí:  Určeni na základě nominace STK + Miluše Hrazánková, Linda Nechybová a Žaneta Janalíková 

 

Ředitel soutěže: Mgr. Iva Farářová 

VSTUPNÉ PRO DIVÁKY:     80Kč 

 

 

mailto:aerobikiva@centrum.cz


 

ČESKO SE HÝBE ve školách plných zdraví 2014 

postupové kolo 

 

Datum: 2.března 2014 
Místo konání: SPORTOVNÍ HALA ZŠ PETŘINY – JIH, Šantrochova 1800/2, Praha 6 

 
TECHNICKÁ  USTANOVENÍ ČESKO SE HÝBE: 
 
Závodí se podle platných pravidel ČESKO SE HÝBE na rok 2013 – 2014 – aktuální na webu www.ceskosehybe.cz 
 
Časový harmonogram:  
bude upřesněn po uzávěrce přihlášek – předběžný čas. harmonogram: 
 
Kategorie: 

1. věk do 7 let/MŠ a 1. třída ZŠ – průměr do 7,99 
2. 8 – 10,50 
3. 10,51 – 13,50 
4. 13,51 – 16,50 
5. od průměru 16,50 
6. osoby se specifickými potřebami 

 
V každé kategorii se počítá věkový průměr skupiny, kdy se vychází z dosaženého věku každého člena v daném roku. Za správnost řazení 
do kategorie odpovídá vedoucí skupiny.   
 
 Postupový klíč na finále červen 2014 

- při startu 1 – 4 družstev v kategorii – postupuje 1 družstvo na republikovou soutěž. Případný postup dalších družstev je 
možný na základě úrovně závodní sestavy a rozhodnutí sboru rozhodčích. 

- při startu 5ti družstev v kategorii – postupují 3 družstva na republikovou soutěž 
- při startu 6 – 10ti družstev v kategorii – postupuje 5 družstev na republikovou soutěž 
- při startu 11ti a více družstev v kategorii – postupuje 7 družstev na republikovou soutěž 
-  

STARTOVNÉ ČESKO SE HÝBE: 
300,- Kč/ za skladbu – platba na místě u prezence 
 
PŘIHLÁŠKY SAMC ZASÍLEJTE DO 22.2.2014 NA E-MAIL tereza.jichova@fisaf.cz nebo 
tereza.jichova@ceskosehybe.cz 
 
Zároveň se můžete účastnit soutěže  i SAMC a zkusit si zazávodit sám za sebe 
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