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NOMINAČNÍ PRAVIDLA 2020 
Do reprezentačního týmu FISAF.cz pro ME a MS mohou být nominováni pouze řádní členové FISAF.cz, kteří jsou 

registrovanými členy FISAF.cz na rok 2020. 

NOMINACE ME 

K účasti na MISTROVSTVÍ EVROPY ve sportovním aerobiku a fitness týmech dospělých, juniorů a kadetů budou 

nominování vždy 3 nejlepší závodníci ve všech soutěžních kategoriích, kteří se zúčastní a získají nejlepší umístění 

na dvou nominačních závodech pořádaných v první části jarní sezony FISAF.cz. 

TERMÍNY NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ A  ÚČASTI K ME:  

10. – 11. 4. 2020 - Louny 

2. – 3. 5. 2020 - Praha 

V případě shody bude rozhodující umístění závodníka na posledním nominačním závodě, kterého se všichni 

závodníci se stejnými výsledky zúčastnili. 

NOMINACE MS 

K účasti na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech dospělých, juniorů a kadetů budou 

nominování vždy 3 závodníci ve všech kategoriích, kteří se zúčastní a získají nejlepší umístění na dvou ze tří 

nominačních závodů v I. pololetí roku 2019. 

TERMÍNY MOŽNÝCH NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ A ÚČASTI K MS:  

10. – 11. 4. 2020 - Louny 

2. – 3. 5. 2020 – Praha 

16. – 17. 5. 2020 - Ostrava 

V případě shody bude rozhodující umístění závodníka na posledním nominačním závodě, kterého se všichni 

závodníci se stejnými výsledky zúčastnili. 

PODMÍNKOU REPREZENTACE NA MS JE ÚČAST NA MČR VE SPORTOVNÍM AEROBIKU A FITNESS TÝMECH VE 

DNECH 3. – 4. 10. 2020 KLADNO 

VV FISAF.cz má právo udělit divokou kartu ve zcela výjimečném případě reprezentantům FISAF.cz, kteří z 

jakýchkoliv důvodů nesplnili nominační pravidla. Takový krok však nesmí znemožnit start jiným řádně 

nominovaným závodníkům. Počet divokých karet není omezen, v nominaci však musí být zveřejněn důvod 

udělení divoké karty. 

V případě, že řádně nominovaní reprezentanti odmítnou z jakýchkoliv důvodů (finančních, zdravotních, 

časových) účast na ME a MS, nabídne VV FISAF.cz uvolněné místo dalším řádně nominovaným závodníkům, kteří 

se umístili na dalších místech v nominačním žebříčku. Trenér je povinen toto ohlásit ihned. 

V případě zranění člena dua, tria, fitness týmu a nahrazení jiným závodníkem musí schválit tuto výjimku 

Výkonný výbor Fisaf.cz. Žádost o výjimku musí být předložena nejpozději 14 dní před konáním mezinárodního 

závodu. 
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Řádně nominovaný reprezentant může být kdykoliv z reprezentačního týmu vyloučen v případě, že se 

jako závodník či rozhodčí zúčastní závodů či jiných akcí organizovaných konkurenčními organizátory 

FISAF.cz, a to kdykoliv v průběhu roku 2020 a bez přímého souhlasu FISAF.cz. O vyloučení a případné 

úhradě nákladů nepřenositelných na jinou osobu (letenky) v případě závodníků, jejichž náklady na 

výjezd jsou hrazeny z rozpočtu FISAF.cz, rozhodne Výkonný výbor FISAF.cz s možností odvolání k Valné 

hromadě FISAF.cz. Případné odvolání nemá odkladný účinek. 

PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ  PRO ROK 2020 

• FISAF International European Fitness Championships (dále jen ME) 

4. – 6. 6. 2020 Ostrava (ČR) 

• FISAF International World Fitness Championships  

15. – 17. 10. 2020 Agen (Francie) 

O konečné nominaci na výše uvedené mezinárodní soutěže rozhodne VV FISAF.cz v co možná nejkratším 

termínu od data konání posledních nominačního závodu pro danou soutěž. Výsledky budou vyvěšeny na 

webových stránkách FISAF.cz. 

 

V Praze dne 5. 11. 2019 


