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INBA European Elite Tour
Čo je INBA Europea Elite Tour?
1. INBA Europea Elite Tour je progra súťaží v Eur pe, ktorý h sa
žu zúčast iť
pretekári partnerských organizácií.
2. Súťaže sú orga izova é pro otér i part erský h orga izá ií INBA Glo al Europe.
3. INBA Global Europe odsúhlasuje/ poveruje partnerské organizácie/ promotérov
orga izova í súťaže, ktorá je súčaťou Elite Tour.
4. Progra súťaží sa v hlasuje v predstihu a to na jednu sezónu/ rok.
5. Súťaž, ktorá je súčasťou Elite Tour, sa
že ko ať v jeden krajine iba raz za rok.
6. Súčasťou
žu
ť i a pohárové súťaže, ale o árod ý ša pio át, ktorý
á
medzinárodný charakter.
7. Ak je akákoľvek súťaž v hláse á ako Elite Tour,
žu sa jej zúčast iť aj pretekári, ktorý
e h ú ť súčasťou re ríčka.
8. Súčasťou Elite Tour sú auto ati k Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy.

Pretekári
1. Pretekár, ktorý sa h e stať súčasťou Elite Tour usí spĺňať asledujú e kritériá:
- Musí ť čle o part erskej orga izá ie v jeho/ jej krajine. Ak takáto organizácia
ee istuje,
že repreze tovať svoju kraji u aj ako i dividuálny pretekár naturálnej
kulturistiky.
- Každý pretekár usí ať plat ú INBA Glo al Europe kartu. Táto karta
že ť
zakúpená na Majstrovstvách sveta a na Majstrovstvách Európy, alebo si o ňu
pretekár
že požiadať a adrese inbaglobaleurope@gmail.com a bude mu poslaná
poštou.
2. Pretekár e usí a solvovať každú súťaž, ktorá je zarade á do progra u Elite tour. Sá
si v erie, ktoré súťaže h e a solvovať.
3. Po zakúpení INBA Global Europe karty je pretekár zaradený do re ríčka, v ktorom zbiera
od podľa u iest e ia a súťažia h.

4. Pretekár je zarade ý do re ríčka i a v jed ej kateg rii. Napr. súťažia a, ktorá ež e
súťaží v kategóriách Sport Model a aj Fit ess Biki i, si usí v rať a začiatku sez
do
ktorého rebríčka h e ť zarade á.
5. Každý pretekár á právo od iet uť výhru.
6. Pretekár ude zarade ý do elektro i kého s sté u, ktorý slúži a spra ova ie
výsledkov a re ríčkov Elite Tour.
7. Pretekár sa
že zaradiť do Elite Tour ked koľvek počas sez
.

Pro otéri súťaží
1. Oso a/skupi a, ktorá h e súťaž orga izovať,
usí
ť s hvále á part erskou
organizáciou INBA Global Europe v danej krajine a tiež vede í INBA Glo al Europe.
2. Pro otér je povi ý použiť a plagáte logo INBA Glo al Europe a logo INBA European
Elite Tour, ktoré budú poskytnuté zo strany INBA Global Europe.
3. Pro otér es ie používať a plagáte logá ko kure č ý h orga izá ií .
4. Pro otér
že od iet uť účasť pretekára avšak až po s hvále í INBA Glo al Europe.
5. Pro otér orga izuje súťaž iele pre účast íkov Elite Tour, ale aj pre tý h súťažia i h,
ktorí e ajú záuje
ť súčasťou re ríčka Elite Tour.
6. Pro otér je povi ý posk t úť INBA Glo al Europe zoz a pretekárov, ktorí sú
súčasťou Elite Tour.
7. Pro otér je povi ý posk t úť INBA Glo al Europe výsledkovú listi u a spracovanie
výsledkov potre ý h a aktualizova ie re ríčka.

Re ríček a bodovanie
1. Udeľova ie odov do re ríčka je rozdiel e pre pohárové súťaže a súťaže Majstrovstiev
sveta a Majstrovstiev Európy.
2. Bodova ie a pohárový h súťažia h:
1. miesto – 25 bodov
2. miesto – 20 bodov
3. miesto – 15 bodov
4. miesto – 10 bodov
5. miesto – 8 bodov
6 miesto – 6 bodov
3. Bodovanie na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy:
1. miesto – 35 bodov
2. miesto – 30 bodov
3. miesto – 25 bodov
4. miesto – 20 bodov
5. miesto – 18 bodov
6. miesto – 16 bodov

4. Sú 3 re ríčk :
1. Bodybuilding & Mr Physique
2. Sport Model & Fitness Bikini
3. Fitness Figure & Ms Physique
5. Re ríčk sú zverej e é a aktualizované na stránke www.inbaglobaleurope.eu. Posledná
aktualizá ia je ro e á počas Majstrovstiev sveta, ktoré sú v vr hole í Elite Tour.

Ocenenia
1. Víťazi odova ej súťaže získajú fi a č ú podporu, ktorá ude slúžiť a uhrade ie
výdavkov spojených s v estova í
a prestíž u súťaž Natural Ol pia, ktorá sa ko á
každoroč e v novembri v USA a je organizovaná INBA Global.
2. INBA Glo al Europe každoroč e v ja uári zverej í počet pretekárov, ktorí
žu túto
fi a č ú podporu získať.
3. INBA Glo al Europe
že te to počet pred Majstrovstva i sveta ešte zvýšiť, avšak ie
z ížiť.
4. Pretekár
že e u od iet uť a tá sa automaticky presunie na pretekára, ktorý
nasleduje v re ríčku.
5. O e e ia sa odovzdávajú každoroč e a Majstrovstvá h sveta, ktoré sú závereč ou
súťažou Elite Tour.

