
ČMP, Kladno, 12. 2. 2023 

Adresa  

Kladenská sportovní hala, Sportovců 817, 27204 Kladno

ČMP

Harmonogram

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_all_harmonogram.php?zavod=64

Soupiska

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_skl_startovka.php?zavod=64 

Jednotlivci 8-10 let

Stella Dumková
Veronika Křížková
Justýna Müllerová

Info k závodu:

- Sraz v tělocvičně v 8,15 hod. 
- S sebou - dres, bílé boty, silonky, věci na česání - lak, gel, pinetky, vlásenky, ozdoby do 

vlasů. 
- ZÁKLAD - CULÍK - UČESANÝ - kdo chce může být učesaný celkově
- Namaluje trenér. 
- Oblečené do KLUBOVÉHO OBLEČENÍ!!

Duo 8-10 let 

Veronika Křížková, Justýna Mullerová

Info k závodu:

- Sraz v tělocvičně v 11,00 hod. 
- S sebou - dres, bílé boty, silonky, věci na česání - lak, gel, pinetky, vlásenky, ozdoby do 

vlasů. 
- ZÁKLAD - CULÍK - UČESANÝ - kdo chce může být učesaný celkově
- Namaluje trenér
- Oblečené do KLUBOVÉHO OBLEČENÍ!!

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_skl_startovka.php?zavod=64


SAMC, Kladno, 12. 2. 2023 

Harmonogram


http://fisaf.it4sport.cz/vystup_all_harmonogram.php?zavod=64


Startovní listina


http://fisaf.it4sport.cz/vystup_samc_startovka.php?zavod=64


Po příjezdu do haly si rodič či závodník vyzvedne u prezence startovní číslo a tím se zaregistruje 
do závodu. 


Prezence končí vždy 30 minut před začátkem dané kategorie. 


6 - 7 let 


Tereza Holečková


Sraz ve 13 hod v hale. 


S sebou topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání - lak, gel, 
gumičky, pinetky, vlasenky, třpytky, lesk na rty. 


Učesaná, alespoň culík, může být samozřejmě drdol. 


Klubové oblečení s sebou, lépe na sobě před startem. 


8 - 10 let 


Stella Dumková


Julie Vokáčová


Karolína Nováková


Sraz ve 13,30 hod v hale. 


S sebou topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání - lak, gel, 
gumičky, pinetky, vlasenky, třpytky, lesk na rty. 


Učesaná, alespoň culík, může být samozřejmě drdol. 


Klubové oblečení s sebou, lépe na sobě před startem. 


http://fisaf.it4sport.cz/vystup_samc_startovka.php?zavod=64


11 - 13 let


Ester Vokáčová


Sraz ve 14,40 hod v hale. 


S sebou topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání - lak, gel, 
gumičky, pinetky, vlasenky, třpytky, lesk na rty. 


Učesaná, alespoň culík, může být samozřejmě drdol. 


Klubové oblečení s sebou, lépe na sobě před startem. 


14 - 16 let 


Adéla Vašíčková


Sraz ve 15,45 hod v hale. 


S sebou topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání - lak, gel, 
gumičky, pinetky, vlasenky, třpytky, lesk na rty. 


Učesaná, alespoň culík, může být samozřejmě drdol. 


Klubové oblečení s sebou, lépe na sobě před startem. 


VŠEM PŘEJEME DO DALŠÍHO ZÁVODNÍHO ROKU, CO NEJVÍC ŠTĚSTÍ A KLIDNOU 
PŘÍPRAVU NA ZÁVODY. ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM <3  

KDYBYSTE COKOLIV POTŘEBOVALI, JSME TU PRO VÁS! 


