ČESKÁ ASOCIACE NATURÁLNÍ KULTURISTIKY A FITNESS

PROPOZICE
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V NATURÁLNÍ KULTURISTICE
A FITNESS

Pořadatel:

Česká asociace naturální kulturistiky a fitness

Místo konání:

Městské divadlo v Bruntále

Datum:

28. dubna 2018

Ředitel soutěže:

Mgr. Eva Mistrová

Přihlášky zasílat elektronicky do 22. dubna 2018.
https://www.zbodyfit.sk/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=63&lang=cz

Telefonicky kontakt: +420775121374
e-mailová adresa:

kulturistikacankf@gmail.com

Technické pokyny:
Pravidla:

Soutěží se podle platných soutěžních pravidel jednotlivých
kategorií ČANKF, http://cankf-inba.cz/pravidla/

Podmínky startu:
a) platná registrace na rok 2018 (občanský průkaz, pas)
b) zaplacený registrační poplatek
c) včas zaslaná a vyplněná elektronická přihláška

Platby:
-

Startovné při prezentaci 600 Kč, při účasti startu ve dvou kategoriích činí poplatek za
další kategorii 300 Kč, kategorie dětí 150 Kč
Cena vstupenky: dospělí 250 Kč, děti + senioři 100 Kč
Vstup do rozcvičovny – na 3 závodníky 1 trenér

Upozornění: Závodník je povinný podrobit se na vyzvání dopingové kontrole. V případě
odmítnutí nebo pozitivního nálezu bude soutěžící považovaný za pozitivního a
nebude se moci účastnit soutěží v naturální kulturistice a fitness. Sankce jsou
udělovány v souladu s platnými směrnicemi.
Pořadatel zabezpečí podmínky pro dopingovou kontrolu a práci dopingových komisařů.

Námitky:

Námitky je možno podat po uhrazení správního poplatku ve výši 300,- Kč.
O jejich oprávněnosti rozhodne odvolací komise složená z: hlavního
rozhodčího, ředitele soutěže a delegáta ČANKF.

Činovníci soutěže:
• ředitel soutěže
• promotér soutěže
• vedoucí závodníků
• realizační tým
• zdravotní dozor
• moderátor
• hudební režie
Rozhodčí:
Hlavní rozhodčí: Ján Berdy
Administrátor hlavního rozhodčího: L. Zeman
Rozhodčí: pětičlenná porota
Časový harmonogram:
7.30 - 9.30 - prezentace všech soutěžících
9.30 - 10. 00 - schůzka rozhodčích
10.00 - zahájení soutěže
20. 30 - ukončení soutěže
Soutěž bude probíhat ve třech soutěžních blocích. Rozpis bude zveřejněn po ukončení
elektronické registrace soutěžících. Časy jsou pouze orientační, vše se bude odvíjet od počtu
přihlášených závodníků.
19.30 - 20. 30 - volba absolutního vítěze kategorie žen a kategorie mužů
21.00 - slavnostní recepce
Podmínky soutěže:
• soutěží se dle platných pravidel a soutěžního řádu pro naturální kulturistiku a fitness, bez
použití zakázaných látek, podle antidopingového kodexu.
• soutěžící plně akceptují pravidla soutěže a postihy v případě jejich porušení
• v případě, že závodník neplní podmínky soutěžního řádu, bude organizátorem
diskvalifikovaný
• soutěžící závodí na vlastní zodpovědnost
• přihlášky je možné podat v řádném termínu a pouze elektronicky. Po uzavření
elektronické registrace bude možné přihlásit se na soutěž pouze při prezentaci
a s poplatkem 250 Kč.

Další pokyny a informace:
Soutěžící se k prezentaci dostaví s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Soutěžící v kategoriích, kde je vyžadována hudba, s sebou přinesou CD s jednou skladbou
na volnou sestavu – pokud ji nemají nahranou v elektronické přihlášce. Ženy si s sebou
přinesou plavky a závodní obuv (lodičky).
Do prostoru šaten a rozcvičovny budou mít přístup pouze závodníci a trenéři, kteří budou
označení páskou na zápěstí. Jejich povinností je nosit toto označení a na vyzvání pořadatele
předložit i průkaz totožnosti.
Organizátor nenese zodpovědnost za případné ztráty cenných a osobních věcí nebo peněz.
Žádáme závodníky, aby barvami na pokožku neznečišťovali interiér a exteriér prostoru
divadla – v případě, že závodník znečistí prostory divadla, musí vzniklou škodu uhradit, a to
ve výši 1 000 Kč.
Náklady spojené s účastí na soutěži (startovné, ubytování) si závodníci hradí sami.
Závodníkům je povolen vstup do prostor hlediště pouze v oblečení s dlouhými rukávy a
dlouhými kalhotami – aby se zabránilo znečištění sedadel barvami.
Barva DREAM TAN je zakázaná. Povolená je barva PRO TAN nebo barva na stejném základu.

Ceny a tituly:
Soutěžící, kteří se umístí na 1. – 3. místě v každé kategorii získají medaile, diplomy a pohár.
Při prezentaci obdrží každý účastník mistrovství dárkové reklamní předměty.
Akreditace: Zástupci medií posílají své žádosti o akreditaci na e-mailovou adresa:
kulturistikacankf@gmail.com
Soutěžní kategorie:
Děti:
Fitness dětí (dle věku)
Ženy:
Fitness bikini: juniorky (do 23 let)
Fitness bikini
Fitness Figura
Sport model
Muži:
Naturální kulturistika: do 175 cm, do 180 cm, nad 180 cm
Masters: 40 -50 let, nad 50 let
Mr. Physique: do 182 cm, nad 182 cm
Organizátor si vyhrazuje právo sloučit nebo zrušit kategorii a to v případě nedostatečného
počtu přihlášených soutěžících. V každé kategorii musí být přihlášeni minimálně 3 závodníci!

Zpracoval ředitel soutěže:

Mgr. Eva Mistrová

