PROPOZICE
Termín:
Místo:
Časový rozvrh:

Pořádající:
Ředitel turnaje:
Manažer turnaje:
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sobota 21. března 2009
SPORTOVNÍ HALA ZUBŘÍ
Pátek 20. 3. 2009
od 18.00 hod. - do 22.00 hod. vážení závodníků, platba startovn ého předregistrovaných závodníků. Plus poslední možnost registrace na místě, ale se 100% navýšením
startovného. Lékařská prohlídka pro LOW KICK bude probíhat až od 20.30 hodin.
Sobota 21. 3. 2007 7.00 hod. - 8.00 hod. případné dovážení pouze elektronicky předregistrovaných
závodníků. V sobotu (den souteže) již nebude možná registrace závodníků!!!
9.00 - 18.30 hod. eliminace + hlavní soutěž
19.00 hod. - 21.00 hod. SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
- vybrané finálové zápasy LOW KICK + doprovodný program ve stylu profesionálních
sportovních akcích tohoto typu, zpívá SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ
ASIA-GYM-SPORT o.s. - Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Zdeněk Tobola
Mgr. Hana Kramolišová

Věkové kategorie: Mladší žáci, žákyně
Starší žáci, žákyně
Junioři, juniorky
Muži, ženy

MŽci, MŽky
SŽci, SŽky
Jun, Jki
Muži, Ženy

7 - 12 let
13 - 15 let
16 - 18 let
nad 18 let

Váhové kategorie: LIGHT

MŽci, MŽky

-28 kg, -32 kg, -37 kg, -42 kg, -47 kg, +47 kg

LIGHT
LIGHT

SŽci
SŽky

-42 kg, -47 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -69 kg, +69 kg
-42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg

LIGHT
LIGHT

Jun
Jki

-57 kg, -63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg, +94 kg
-50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg

LIGHT
LOW KICK

Muži
Muži

-57 kg, -63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg, +94 kg
-51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg,
-86 kg, -91 kg, +91 kg

LIGHT
LOW KICK

Ženy
Ženy

-50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg
-48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg

Mladší žáci, žákyně
Starší žáci, žákyně
Junioři, juniorky
Muži, ženy

Eliminace:
2 x 1,5 min.
2 x 1,5 min.
2 x 2 min.
2 x 2 min.

Semifinále:
3 x 1,5 min.
3 x 1,5 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.

Finále:
3 x 1,5 min.
3 x 1,5 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.

Muži, ženy

Eliminace:
3 x 2 min.

Semifinále:
3 x 2 min.

Finále:
3 x 2 min.

Časy zápasů:
LIGHT KONTAKT

LOW KICK

Věková kategorie
se řídí dle datumu
narození.

Nová obecná pravidla ČSFu v návaznosti na spolupráci s WAKO:
Sportovec, který se hodlá účastnit jakékoli soutěže ČSFu, musí splňovat tyto předpoklady:
- Být registrovaným členem ČSFu a při prezentaci předložit platný sportovní průkaz.
- Být zcela zdráv a mít ve svém sportovním průkazu platné potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší 1 roku.
- Souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo dopingovému testu - před soutěží, během ní, nebo
následně po ní.
- Startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným
souhlasem zákonného zástupce.
- Znát pravidla ČSFu, rozumět jim a řídit se jimi.

!

!!!POUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDREGISTRACE NA WWW.CSFU.CZ
OD 10.3.2009 DO 19.3.2009!!!
Junioři: 250,-Kč, dospělí: 350,-Kč, dvojitý start junioři: 350,-Kč, dvojitý start dospělí: 450,-Kč
každý další start (junioři/dospělí): 50,-Kč

V SOBOTU (DEN SOUTEŽE) JIŽ NENÍ MOŽNÁ REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ
V pátek ano, ale startovné je navýšeno o 100%

!

Asia-Gym-Sport o.s., Horní Paseky 2652, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, gsm: +420 777 051 054, e-mail: asiags@centrum.cz, www.asiags.com

Propozice (strana 2/2)

Vyhlašovací ceremoniál bude probíhat vždy při přerušení celého turnaje.
- 1. místa - medaile, diplom, pohár + hodnotné věcné ceny
- 2. a 3. místo - medaile, diplomy, poháry
Ubytování:

zajišťuje si každý individuálně, uvádímě některé ubyt zařízení:
tel.: 571 648 011
ceny od: 200,- osoba/noc (pro účastníky turnaje - zvýhodněná cena)
Hotel Stadión
tel.: 571 654 458
ceny od: 200,- osoba/noc
Penzion Bečva
ceny od: 220,- osoba/noc
tel.: 571 648 377
Hotel Energetik
ceny od: 370,- osoba/noc
tel.: 571 648 100-4
Hotel Relax
ceny od: 890,- osoba/noc
tel.: 571 648 343
Hotel Horal
ceny od: 1.390,- osoba/noc
tel.: 571 648 014
Hotel Eroplán
- další možnosti ubytování všech kategorií (priváty, penziony...) v Rožnově a okolí najdete na serveru
http://www.valassko.cz/data/ubytovani.htm

Doporučujeme
tyto restaurace:

Restaurace-Pizzerie ROSAVA, Rožnovský Rynek (Společenský dům v parku), Penzion Victoria (bývalý
Janoštík, směr Frenštát p.R.), Hotel Horal, Hotel Eroplán.
- pokud se rozhodnete v Rožnově strávit celý víkend, můžete navštívit jedinečné Muzeum v přírodě (www.vmp.cz)
nebo Pustevny a Radhošť - sedačková lanovka z Trojanovic (www.pustevny.cz).

REVERSE

REVERSE Já níže podepsaný, potvrzuji tímto a souhlasím se startem svého syna/dcery na veškerých soutěžích pořádaných pod
hlavičkou ČSFU pro rok 2009. Stvrzuji také, že můj syn/dcera je psychicky a zdravotně schopen/schopna účastnit se těchto
turnajů a v případě jakéhokoliv úrazu či zranění, nebudu po pořadatelích a ČSFU, požadovat žádné finanční, ani jiné odškodnění
nebo bolestné.

Jméno a příjmení, rodné číslo soutěžicího:........................................................................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce:.............................................................................................................................................

.........................................................................................
podpis zákonného zástupce

V ............................................................. Dne .......................................

...........................................................................................
podpis závodníka

....................................................................................
podpis notáře
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