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MMIISSTTRRYY  SS  MMIISSTTRRYY   

  

PPOOŘŘAADDAATTEELL::    MISTRY S MISTRY z.s.  

    S FIT STUDIO 21 

 

DDAATTUUMM    KKOONNÁÁNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE::  1.-2.4. 2023 

 

MMÍÍSSTTOO  KKOONNÁÁNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE::  Komenského 1256, 582 91, Světlá nad Sázavou  

  

Přihlášky:    Přihlášky do SOBOTY 18.3. 2023   

(do 29. 3. 2023 můžete měnit hudbu, informace pro moderátora 

nebo prvky v sestavách, od této doby nelze nic měnit) 

     

Na elektronické přihlášení se dostanete přes naše www stránky: www.mistrysmistry.cz. V případě jakýchkoliv 

problémů nás prosím kontaktujte. (ticha@mistrysmistry.cz )Za správnost údajů o závodníkovi a sestavě 

v přihlášce je zodpovědný příslušný trenér. 

 

SSTTAARRTTOOVVNNÉÉ::  300Kč IW (jednotlivci) 200Kč všechny ostatní kategorie    

 

Platba startovného bude probíhat vystavením faktury na klub. Po uzavření přihlášek se vám v přihlašovacím 

systému zobrazí faktura s výší startovného, kterou bude nutné uhradit.  Faktura vám přijde i do e-mailu, který 

máte uveden v přihlašovacím systému. Startovné není možné vracet. Každému soutěžícímu bude po prvním 

přihlášení ke startovnému připočten registrační poplatek pro sezónu 2023 ve výši 100kč. V případě nedodržení 

uzávěrky přihlášky sankce 100Kč za každou později přihlášenou sestavu. 

 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  SSOOUUTTĚĚŽŽEE::    

Přesný harmonogram najdete na stránkách po uzávěrce přihlášek.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy harmonogramu v případě nutnosti.  

SSOOUUTTĚĚŽŽ  SSEE  ŘŘÍÍDDÍÍ  PPLLAATTNNÝÝMMII  PPRRAAVVIIDDLLYY  SSOOUUTTĚĚŽŽÍÍ  MMIISSTTRRYY  SS  MMIISSTTRRYY  AA  PPLLAATTNNÝÝMM  SSOOUUTTĚĚŽŽNNÍÍMM  ŘŘÁÁDDEEMM  

((NNAAJJDDEETTEE  NNAA  WWEEBBUU  WWWWWW..MMIISSTTRRYYSSMMIISSTTRRYY..CCZZ))  

SS  SSEEBBOOUU::     

➢ Náhradní flash v případě problému s hudbou v systému (můžete mít všechny závodní 

hudby na jedné flesh) 

➢ Doklad o zaplacení- výpis 

http://www.mistrysmistry.cz/
mailto:ticha@mistrysmistry.cz
http://www.mistrysmistry.cz/


 

  

www.mistrysmistry.cz 

 

SSOOUUTTĚĚŽŽNNÍÍ  AA  VVĚĚKKOOVVÉÉ  KKAATTEEGGOORRIIEE::   

 

SPORTOVNÍ AEROBIK   

Jednotlivkyně IW      Dvojice a Týmy DUO + TR 

  

A) 6 – 8 let       A) 6 – 8 let  

B) 9 – 11 let        B) 9 – 11 let 

C) 12 – 14 let       C) 12 – 14 let 

D) 15 let a více      D) 15 let a více  

 

POHYBOVÉ SESTAVY 

Mini Mistři – do 7 let (nesmí být děti starší 9ti let) 

A) 7,1 – 9,0 

B) 9,1 – 11,0 

C) 11,1 – 14.0 

D) 14,1 a více 

 

Směrodatný je vždy ročník narození závodníků, nikoliv aktuální věk!   

Kontroly oprávněných startů v jednotlivých kategoriích budou probíhat namátkově nebo na základě konkrétního 

podloženého nahlášení (upozornění jiných trenérů, závodníků, rodičů, …). 

Pokud závodník poruší toto nařízení o startu na závodech „Mistry s Mistry“, bude z této soutěže vyloučen. 

.    

VVSSTTUUPPNNÉÉ  DDIIVVÁÁCCII::  100 Kč  

(Diváky prosíme, aby nevstupovali na plochu určenou pro závodníky a jejich trenéry.) 

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA ZÁVODECH ☺ 

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte: 

 

OOBBEECCNNÉÉ  DDOOTTAAZZYY::    strakosova@mistrysmistry.cz Eliška Strakošová  

    info@mistrysmistry.cz +420 774 962 942 

 

FAKTURY:   ticha@mistrysmistry.cz  Denisa Tichá  
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