MISTRY S MISTRY
POŘADATEL:

MISTRY S MISTRY z.s.
ve spolupráci s Corridoor a za podpory ČGF a ČASPV

DATUM

KONÁNÍ SOUTĚŽE:

9. a 10. 2. 2019

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

TJ Slavoj Český Brod
Komenského 516, Český Brod 282 01

Přihlášky:

Uzávěrka 26.1.2019!!!
(do 6.2. můžete měnit hudbu, informace pro moderátora nebo
prvky v sestavách)

Na elektronické přihlášení se dostanete přes naše www stránky: www.mistrysmistry.cz. V případě jakýchkoliv problémů nás
prosím kontaktujte. (d.csomorova@seznam.cz nebo estrakosova@centrum.cz) Za správnost údajů o závodníkovi a sestavě
v přihlášce je zodpovědný příslušný trenér.

STARTOVNÉ:

Sportovní aerobik Jednotlivkyně

150 Kč/osoba/start

Sportovní aerobik Dvojice a Týmy

150 Kč/osoba/start

Pohybové sestavy

120 Kč/osoba/start

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. Startovné není možné vracet. Každému
soutěžícímu bude po prvním přihlášení ke startovnému připočten registrační poplatek pro sezónu 2019 ve výši
100kč. V případě nedodržení uzávěrky přihlášky sankce 100Kč za každou později přihlášenou sestavu.

www.mistrysmistry.cz

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
Přesný harmonogram najdete na stránkách po uzávěrce přihlášek.
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy harmonogramu v případě nutnosti.
SOUTĚŽ SE ŘÍDÍ PLATNÝMI PRAVIDLY SOUTĚŽÍ MISTRY S MISTRY A PLATNÝM SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM

(NAJDETE NA WEBU WWW.MISTRYSMISTRY.CZ)

SOUTĚŽNÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE:
SPORTOVNÍ AEROBIK
Jednotlivkyně

Dvojice a Týmy

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

E) Elite (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
CVIČENÍ PODLE LEKTORA
A) 6 – 8 let
B) 9- 11 let
Děti cvičí sestavu podle lektora (sobota), kterou předem neznají. Vhodné pro začátečníky. Přihlášky na
cvičení podle lektora jsou v článku 1. závod Český Brod (aktuality) na www.mistrysmistry.cz

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.

www.mistrysmistry.cz

S SEBOU: (NEPLATÍ PRO CVIČENÍ PODLE LEKTORA)
➢ Náhradní CD nebo flash v případě problému s hudbou v systému
➢ Doklad o zaplacení- výpis.
➢ Na váš první závod v roce 2019 podepsanou smlouvu (GDPR)
ZPĚTNÁ VAZBA:
Každý trenér má právo si zažádat o zpětnou vazbu svých svěřenců. Je možné žádat o podrobnou zpětnou vazbu
vypracovanou na základě rozboru našeho oficiálního videozáznamu z daného závodu nebo o zkrácenou zpětnou
vazbu bez komentářů, spočívající v podrobném výpisu bodů za jednotlivá kritéria rozhodčích. O zpětnou vazbu
musí trenér zažádat nejpozději do týdne od skončení závodu, o který se mu jedná. Žádosti posílejte na e-mail:
kristyyyk@centrum.cz. Zpětná vazba bude vypracována nejpozději do 7dnů od zažádání.Poplatek za
vypracování podrobné zpětné vazby je 500Kč za jednu sestavu, poplatek za vypracování zkrácené zpětné vazby
je 200Kč za jednu sestavu. Částka musí být uhrazena na účet Mistry s Mistry.
Poplatek za vypracování podrobné zpětné vazby je 500Kč za jednu sestavu, poplatek za vypracování zkrácené
zpětné vazby je 200Kč za jednu sestavu. Částka musí být uhrazena na účet Mistry s Mistry.
Protesty proti hodnocení rozhodčích nejsou povoleny. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel v
případě nutnosti. O veškerých změnách vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek
www.mistrysmistry.cz a přímo na vaše e-mailové adresy.

50 Kč (Diváky prosíme, aby nevstupovali na plochu určenou pro

VSTUPNÉ DIVÁCI:

závodníky a jejich trenéry.)

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA ZÁVODECH ☺

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte:

OBECNÉ DOTAZY:

estrakosova@centrum.cz

Eliška Strakošová

774 962 942

PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM:

d.csomorova@seznam.cz

Denisa Csomorová

606 762 003

PLATBY, FAKTURY:

monasky@seznam.cz

Monika Janstová

739 321 555

info@mistrysmistry.cz

www.mistrysmistry.cz

