
„PROTI  DOPINGU  A  DROGÁM!“

             P   R   O   P   O   Z    I   C   E           N   A          S   O   U   T   Ě   Ž

Natural Miss   & Mr. Fitness   2016  
mezinárodní soutěž pro kategorie Bikini Fitness, Sport Model a Mr. Physique

„Hlavní organizátor:                  Česká společnost pro naturální sport (ČSNS)
                                                        
Termín soutěže:                                    sobota 14. 5. 2016

Místo konání:                                       Karlovy Vary - Hotel Thermal, malý sál

Promotér soutěže:                                 Tomáš Procházka 

Odborná porota:                                   5 členná

Bližší informace:                                  ČSNS - Tomáš Procházka
                                                               Svahová 22
                                                               360 01  Karlovy Vary
                                                               tel.+fax: 353223555
                                                               mobil:  608 968 993
                                                               www.natural-sport.cz

           e-mail: info@natural-sport.cz



Podmínky soutěže :

1.       ČSNS je samostatný právní subjekt, který má licenci na organizování sportovních soutěží. Pro účast 
závodníků z ČR je nutná registrace v ČSNS pro daný kalendářní rok, včetně splnění všech souvisejících 
podmínek (monitoring ADV ČR, uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok atd.). Bez registrace 
v ČSNS se mohou soutěže zúčastnit pouze zahraniční závodníci, registrovaní v některé organizaci, která 
ve svém názvu a stanovách deklaruje své zaměření na „naturální sport“. 

2.      Soutěž je určená pro sportovce, kteří se připravují jen naturálními -  přirozenými prostředky výživy, 
bez použití jakýchkoliv zdraví škodlivých látek. Zejména NE za pomoci dopingu, např. anabolických 
steroidů !!!  Povolené jsou doplňky stravy pro sportovce, suplementy od domácích i zahraničních výrobců, 
které prošly registrací Ministerstva zdravotnictví ČR a v případě zahraničních závodníků schválením 
příslušných institucí.

3.      NOVINKA !!! Včas podaná elektronická přihláška + čestné prohlášení, které najdete na 
stránkách www.natural-sport.cz 
+ předem uhrazené startovné na účet ČSNS ve výši 500 Kč/1 kategorii !

5.      Uzávěrka přihlášek je 6. 5. 2016 ! 

7.      Závodník podáním přihlášky na soutěž uděluje ČSNS o.s. v souvislosti se soutěží Natural Miss & 
Mr. Fitness 2016 souhlas s volným použitím a šířením podobizen, obrazových snímků a obrazových 
záznamů, pořízených v průběhu této soutěže.  

8.       Dobrý zdravotní stav. Podáním přihlášky na soutěž závodník potvrzuje, že závodí na vlastní 
zodpovědnost. Zároveň doporučujeme každému závodníkovi kontrolu u svého ošetřujícího lékaře, nebo u 
tělovýchovného lékaře.

Soutěžní kategorie:

Muži - Mr. PHYSIQUE

I. část: Porovnávání svalového rozvoje 5 povinných pózách - dvojitý biceps zpředu, prsní svaly z boku, 
dvojitý biceps zezadu, triceps z boku, břišní svalstvo s rukama za hlavou (60% bodů)

II. část: individuální promenáda + porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech + (40% bodů)
Obě disciplíny provádí soutěžící v šortkách po kolena a bez obuvi.

Ženy – BIKINI FITNESS, SPORT MODEL

1) Bikini Fitness – 2 soutěžní kola ve dvojdílných plavkách:
a)   porovnávání symetrie postavy a celkové prezentace při volných čtvrt obratech včetně vyvolávání pro 
jednotlivé rozhodčí (70%)
b)   individuální promenáda v plavkách (30%)

2) Sport Model – 2 soutěžní kola
a)   porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech ve dvojdílných plavkách (70%)
b)   individuální promenáda ve sportovním úboru (30%)

POZOR !!!   Není omezena účast závodnic ve dvou kategoriích současně !!!  Rozhodčí budou   
samozřejmě i nadále preferovat určitý trend pro každou kategorii, ale rozhodnutí o tom, v jaké 
kategorii či kategoriích se závodnice zúčastní, bude pouze na ní. 

Pořadatel soutěže má právo podle počtu přihlášených závodníků upravit počet kategorií. Více 
informacích o jednotlivých kategoriích najdete na adrese http://naturalsport.cz/csns/soutezni-
kategorie/



Č A S O V Ý     H A R M O N O G R A M

Sobota – 14. 5. 2016

13.30 hod. -  14.30 hod.         -  prezentace, měření závodníků
15.00 hod. -  17.30 hod.         -  1. + 2. soutěžní kolo - všechny kategorie v pořadí Bikini Fitness,  
                                                   Mr. Physique, Sport Model 
17.30 hod. – 18.00 hod.         -  vyhlášení výsledků soutěže - všechny kategorie v pořadí Bikini Fitness,  
                                                   Mr. Physique, Sport Model
18.30 hod.                              -  odjezd na slavnostní recepci pro sportovce, partnery akce a VIP hosty v  
                                                   Hudebním klubu Irská

Další pokyny a informace :

1.  Hotel Thermal se nachází na adrese I.P. Pavlova 2001/11, 36001, Karlovy Vary 

2.  Ubytování závodníků si zajišťuje a hradí každý účastník sám podle potřeby. V případě zájmu o 
doporučení či rezervace ubytování nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@natural-sport.cz

3.  Na slavnostní recepci pozve organizátor všechny sportovce, partnery akce a majitele VIP vstupenek. 
Pro další osoby (trenéři, fanoušci) mohou sportovci předem zakoupit vstupenku na slavnostní recepci v 
sídle ČSNS, nebo na dalších akcích.

4.  Cenné věci si závodníci odloží u svých trenérů nebo známých. Za případné ztráty organizátor 
nenese zodpovědnost !!!

5.  Závodníky a jejich trenéry žádáme, aby barvou a oleji na pokožku neznečistili stěny a podlahu. 

7.  Běžné vstupenky na soutěž za cenu 200 Kč, nebo VIP vstupenky za 500 Kč (včetně slavnostní 
recepce) bude možné zakoupit předem v sídle ČSNS, Svahová 22, K. Vary, případně na dalších 
akcích. POZOR ! Kapacita sálu je omezená, pouze pokud nebude vyprodáno předem, budou 
vstupenky k dispozici i přímo v místě konání akce ! Vstupenky jsou očíslované a budou se postupně 
prodávat od předních řad, čím dříve si je tedy zakoupíte, tím blíž budete k pódiu...

                                                                                   
                                                                                      Tomáš Procházka
                                                                                      prezident ČSNS 

                                                                                                       e-mail : info@natural-sport.cz
                                                                                         www.natural-sport.cz

mailto:info@natural-sport.cz


                                                                                      


