
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
8.-9.června 2019 * IV.ligový závod 2019 * FINÁLE 

 
SOBOTA 8.6.2019 - VSTUP DO HALY OD 12.00 
PREZENCE BUDE POUZE V UVEDENÝCH ČASECH – vchod bude otevřen a hlídán celou dobu! 
13.30 schůzka rozhodčích ve VIP šatně 
14.00 zahájení soutěže + společný nástup všech závodníků FINÁLE STEP A ZUMBA TEAMS 
14.15 kategorie step teams nad 36let (30min)                 prezence kategorie 13.00 – 16.00 
14.45 kategorie step teams 15-26let (30min) 
15.15 kategorie step teams 8-10let (45min) 
16.00 kategorie step teams 11-14let (45min) 
16.45 kategorie zumba teams 8-10let (10min) 
16.55 kategorie zumba teams 11-14let (30min)  
17.25 kategorie zumba teams 15-26let (5min) 
17.30 nástup a vyhlášení  kategorie step teams a zumba teams 
18.30 předpokládaný konec soutěže 
 
NEDĚLE 9.6.2019 - VSTUP DO HALY OD 7.00 
08.15 schůzka rozhodčích ve VIP šatně 
08.45 zahájení soutěže 
08.50 společný nástup všech závodníků FINÁLE SPORT TEAMS 
prezence této kategorie 7.00 – 08.30 
09.00 kategorie sport teams 11-14let (50min) 
09.50 kategorie sport teams 15-26let (30min) 
10.20 kategorie sport teams 8-10let (25min)  
10.45 kategorie sport teams 4-7let (5min) 
10.50 kategorie zumba teams nad 27let (5min) 
10.55 nástup a vyhlášení kategorie sport teams 
 
11.40 společný nástup všech závodníků FINÁLE SHOW TEAMS 
prezence této kategorie 10.30 – 11.30 
11.50 kategorie show nad 27let (20min) -  
12.10 kategorie  show 15-26let – s náčiním (10min) 
12.20 kategorie show 11-14let - bez náčiní (10min) 
12.30 kategorie show 11-14let – s náčiním (15min)  
12.45 kategorie show 8-10let - bez náčiní (5min) 
12.50 kategorie show 8-10let - s náčiním (10min) 
13.00 nástup a vyhlášení kategorie show 
 
13.40 společný nástup všech závodníků FINÁLE SHOW TEAMS 
prezence této kategorie 12.30 – 13.30 
13.50 kategorie basic show 11-14let – bez náčiní (40min) 
14.30 kategorie basic show 11-14let – s náčiním (40min)  
15.10 kategorie basic show 8-10let – bez náčiním (45min) -  
15.55 kategorie basic show 8-10let – s náčiní (35min) 
16.30 kategorie 4-7let – bez náčiní (25min) 
16.55 kategorie 4-7let – s náčiním (10min) 
17.05 kategorie basic show 15-26 - sloučené (20min) 
17.25 nástup a vyhlášení  kategorie basic show 40 min 
18.00 předpokládaný konec soutěže 


