
Harmonogram soutěže Pražský pohár ICN 2017 

Příchod do prostor obchodního centra Galerie Butovice je od 8:00  

8: 30 - 9:30 Registrace děti / 9:30 - 12:00 Registrace dospělí 

10:00 - 12:00 Zahájení / dětské kategorie / vyhlášení výsledků     

12:00 - 12:50 Úprava plochy / Oběd      

12:50 - 13:00 Uvítání/Představení/Program      

13:00 - 13:05 Úvodní foto – organizátoři/rozhodčí/Ms Runway/Men´s Street Model  

13:05 - 13:20 Ms Runway – ženy ve společenských šatech      

13:20 - 13:30 Men´s Street Model – muži v jeansech      

13:30 - 13:45 Street Dance/Píseň/Partneři/Tombola - Charita      

13:45 - 14:00 Ms Fitness Model Open      

14:00 - 14:10 Ms Bikini Fitness Junior      

14:10 - 14:25 Men´s Physique Juniors            

14:25 - 14:40 Men´s Bodybuilding Junior      

14:40 - 14:50 Píseň/Představení partnerů/Tombola - Charita      

14:50 - 15:00 Mr Routine      

15:00 - 15:15 Ms Bikini Fitness Novice      

15:15 - 15:30 Men´s Physique Novice      

15:30 - 15:40 Men´s Bodybuilding 40 +       

15:40 - 15:55 Men´s Bodybuilding Novice      

15:55 - 16:00 Street Dance/Píseň/Partneři/Tombola - Charita      

16:00 - 16:10 Ms Swimwear Open     

16:10 - 16:25 Men´s. Physique Open      

16:25 - 16:35 Ms Figure Open      

16:35 - 16:50 Men´s Bodybuilding Open I.   

16:50 - 17:00     Ms. Physique     

17:00 - 17:10 Street Dance/Píseň/Partneři/Tombola - Charita      

17:10 - 17:25 Ms Bikini Fitness Open      

17:25 - 17:40 Men´s Bodybuilding Open II.       

17:40 - 17:55 Ms Sports Model Open /rezerva 5 minut     

18:00 - 18:15 Absolutka Physique      

18:15 - 18:30 Absolutka Bikini      

18:30 - 18:45 Absolutka BodyBuilding       

18:45 - 19:00 Vítěz vítězů!!! Poděkování a ukončení/píseň/street Dance/Tombola – vše ostatní 



Stručný popis soutěže a doporučení závodníkům: 

Na registraci přijďte včas, vyberte si své místo v šatně muži/ženy a připravte si barvu (nástřik je možné předem 

objednat na filadrteam@gmail.com ), jinak je barva individuální – nedoporučujeme barvu DreamTan – pokud 

dojde ke znečištění prostor, hrozí pokuta 1000,- Kč (kontrolují organizátoři dle startovního čísla) 

Do zázemí jsou nutné pantofle!!! Případně jiné boty – cesta na pódium bude 50m; respektive 150m po dlažbě 

centra, v zájmu vlastní bezpečnosti toto dodržujte! Před pódiem bude místo na přezutí! 

Organizátoři budou mít na sobě žlutá trika a pásku – pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na ně!!! 

Nástup na kategorii je vždy 30 minut před plánovaným začátkem!!! 

Vedoucí závodníků pomocí svých kolegů bude zvát jednotlivé soutěžící k řazení, poté je odvede na místo před 

eskalátory a na vyzvání moderátora budou po 3 schodech sjíždět na pódium. Zde budou znovu představeni 

jménem a číslem a mohou udělat krok dopředu a předvést svou oblíbenou pózu. 

Poté proběhne kategorie dle předem daných pravidel (doporučujeme prostudovat www.natural-sport.cz), bude 

vybrána finálová 5 závodníků a po skončení pózování dle pravidel proběhne „volné pózování“. 

Následuje vyhlášení výsledků – zde žádáme o respekt a klidné přijmutí výsledků, po předání cen, pohárů a medailí 

proběhne focení – celá kategorie / první 3 závodníci / vítěz. Závodníci v kategorii odcházejí a nastupuje další 

kategorie. 

Bude připraveno i portrétové focení, prosíme závodníky na prvních 3 místech o foto, mohou i ostatní závodníci. 

V zázemí se chovejte ohleduplně, klidně a sledujte průběh soutěže. 

Osobní věci si redukujte na minimum – organizátor neručí za případnou ztrátu!!! Obě šatny budou pod dozorem, 

celý prostor Galerie Butovice je pod kamerovým dohledem, ale prosíme o prevenci. 

Dopingová kontrola – máme přislíbenou návštěvu dopingových komisařů. Pokud si vás komisař vybere, 

administrativní část proběhne v prostorech recepce Jatomi Fitness a odběr vzorků v prostorách toalet Jatomi 

Fitness. Respektujte pokyny dopingových komisařů, jde nám o čistý sport – DĚKUJEME!!! 

Dárky od partnerů budou označeny štítkem kategorie a místa, ale doporučujeme odkládat na své místo v šatně. 

Tašku si vždy důkladně prohlédněte, dárky jsou věcné, případně ve formě kuponů nebo poukázek. 

Občerstvení po celý den – při registraci obdržíte obálku se startovním číslem, 2 x pásku pro doprovod, kupóny na 

občerstvení do McDonald´s + poukaz na kávu. Vítězové dostanou benefitní kartu platnou do konce roku 2017. Po 

celý den budou k dispozici vody, ovoce a ochutnávka u společnosti Nutramino. Pokud budete cokoliv potřebovat, 

obraťte se na organizátora. K dispozici je kromě McDonald´s mnoho dalších restaurací a také Hypermarket Albert. 

Vaše soukromé focení je plně zdarma a můžete pořizovat jak fotografie, tak videa – pouze berte ohled na ostatní 

sportovce a dobré mravy!!! Profesionální a pódiové fotografie vám budou k dispozici po skončení akce. 

Parkování doporučujeme v podzemním parkovišti Galerie Butovice – hlaste při registraci.  

Celý den je k dispozici volný vstup do Jatomi Fitness pro nenabarvené závodníky a samozřejmě pro veškerý váš 

doprovod! Využijte toho, ale i zde prosím o ohleduplnost. 

Kdykoliv máte dotaz - zeptejte se! 

Chovejte se slušně, klidně a ohleduplně – případné porušení pravidel, nevhodné chování, odmítnutí dopingové 

kontroly, případně jiné incidenty budou řešeny okamžitou diskvalifikací a dohledem ochranky centra. 

Jak se nám vydaří první ročník, nám dá šanci i na příští ročník. Proto apeluji na vaši slušnost, ohleduplnost a 

závodnickou hrdost. Respektujme se vzájemně, pomáhejme si a hlavně si užijme celý den a soutěž  

Závěrem vás chci požádat o zpětnou vazbu na soutěž, co se vám líbilo, případně nelíbilo, co byste doporučili, 

případně co by vám vyhovovalo lépe a jinak? Vy – naši závodníci jste naší hodnotou a My jsme tu pro vás! 
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