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V Praze dne 10. ledna 2012 

 
Věc:  Pozvánka k účasti na 9. ročníku mistrovské soutěže České republiky  

  o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) 

 

 

Vážení sportovní přátelé, 

 

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) pořádá již 9. ročník soutěže o nejzdatnější mládež 

a střední školu České republiky. Soutěž je koncipována tak, aby srovnala všestranné silové, 

rychlostní, vytrvalostní a dovednostní schopnosti v soutěži jednotlivců i týmů dívek a chlapců. 

 

Obecný model této soutěže je uspořádán do oblastních internetových kol, s následnými soutěžemi 

Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy a Slezska. Vyvrcholením seriálu soutěží bude stejně jako každý 

rok Mistrovství České republiky, na kterém se utkají nejlepší školy o hodnotné ceny. 

 

Úvodní internetové kolo probíhá individuálně na každé škole, kdy se (např. v rámci hodin tělesné 

výchovy, ve sportovních dnech apod.) utkají studenti (ať už vybraní nebo všichni) v předem určených  

disciplínách. Ty jsou následně vyhodnoceny dle pravidel uvedených v propozicích a škola sestaví 

týmy z nejlepších soutěžících (dívčí a chlapecký tým, popř. jen jeden vybraný, buď dívčí nebo 

chlapecký), výsledky pak zašle na připraveném formuláři k dalšímu vyhodnocení. 

 

Na základě zaslaných výsledků internetových kol vybere SKFČR nejlepší školy a jejich týmy pozve na 

navazující kola v podobě mistrovství Čech nebo mistrovství Moravy a Slezska. Ta se budou konat 

plně v organizaci SKFČR. Nejlepší týmy z těchto soutěží potom postupují na mistrovství České 

republiky. 

 

Popisy jednotlivých disciplín včetně hodnocení jsou uvedeny v propozicích, které Vám zasíláme 

společně s tímto dopisem. Též zasíláme přihlášku, kterou v případě, že budete mít o účast zájem, 

prosím vyplňte a zašlete e-mailem na adresu souteze@skfcr.cz a to nejpozději do 27. ledna 2012. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.  

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Tomáš Dluhoš      Ing. Martin Jebas 

předseda komise školské mládeže   místopředseda SKFČR 


