
T.J. Sokol Poděbrady oddíl aerobiku a město Poděbrady 

                                               

pořádají  17.4. 2011 – neděle

5.ročník soutěže v pódiových skladbách dětského aerobiku

Otevřená soutěž pro všechny 

Místo konání: Sportovní centrum Nymburk 
  Adresa: Sportovní 1801/2, Nymburk 
                            Mapka - http://www.scnb.cz/kontakt/cz

Rozdělení do kategorií podle obsahu skladby:
1. Komerční aerobik s pomůckou a bez pomůcky, 
2. Aerobik team show  ATS - nesoutěží věková kategorie 0.
3. Step  -  nesoutěží věková kategorie 0.
4. Fitness aerobik – nesoutěží věková kategorie 0.

Rozdělení do kategorií podle počtu cvičenců ve skladbě:
1. Komerční aerobik    5 až 12 členů   

         Komerční aerobik  13 a více členů   
2. ATS   5 a více členů
3. Step   5 a více členů
4. Fitness aerobik 5 až 12 členů

Rozdělení do kategorií podle věku:
0. kategorie - do roč. narození 04   -         do 7 let do věk. průměru 7,4
1. kategorie -  narození 03,02,01,  -    8 až10 let do věk. průměru 10,4
2. kategorie -  narození 00,99,98,   -    11 až13 let do věk. průměru 13,4
3. kategorie -  narození 97, 96, 95,   -  14 až 16 let do věk.průměru  16,4
4. kategorie -  narození 94 a starší  -   16 a starší věk. průměr od 16,5
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startovné: 120,- Kč za každého člena družstva  v jedné skladbě
                  /  každý další start 100,-Kč  /

Prezence a prostorové a hudební zkoušky: od 8.30, budou upřesněny 
pro každou kategorii v časovém harmonogramu. 

Přihlášky: zasílejte do  10 .4. 2011, přesný časový harmonogram  a 
start.listinu zašleme zpět do 14. 4. 2010 spolu s linkem na přenos 
TV.Com.

  Rozhodčí: min.5 ve složení - rozhodčí aerobiku a pohybových skladeb 
proškolených ČSAE , Sokol nebo ČASPV, trenér dětského aerobiku a 
pódiových skladeb, trenér sportovní gymnastiky nebo taneční trenér
Na této soutěži není možno podat protest  proti rozhodnutí poroty.
Je možné požádat  o vyjádření k výsledkům  a zpětnou vazbu  -  
 -  pouze ihned po soutěži na místě.
Ocenění: Z každé kategorie první tři družstva medaile, pamětní diplomy 
pro každého člena, drobné dárky od pořadatelů.
Další umístění diplom pro celé družstvo a drobné dárky. 
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