
Závody III.VT – Jindřichův Hradec, 22.5.2022 

 

Adresa 

Sportovní hala, U Stadionu 1137, 377 01 Jindřichův Hradec 

 

 

Harmonogram 

https://drive.google.com/file/d/1Qz771wBHB8NVb6Hz6cLCQ8c-Tx_-d-

eq/view 

 

Startovka  

https://drive.google.com/file/d/1P_ydiJq83taIUtqYxI1kiWNjTOLYZzMM/view

       

 

Sportovní aerobik 

 

Děti – Jednotlivci 

- Julie Velner 

 

Sraz pro Děti - Jednotlivec v 7,45 hod v hale.   

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky, 

šminky, klubové tílko.  

UČESANÁ, NAMALOVANÁ A NEJLÉPE DRES JIŽ MÍT NA SOBĚ!!! 

  

Cadet – Jednotlivci 

- Laura Ayoroa Murillo 

 

Sraz pro Cadet - Jednotlivec v 6,45 hod v hale.   

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky, 

šminky, klubové tílko.   

UČESANÁ, NAMALOVANÁ A NEJLÉPE TOPÍK DRESU MÍT JIŽ NA 

SOBĚ!!! 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qz771wBHB8NVb6Hz6cLCQ8c-Tx_-d-eq/view
https://drive.google.com/file/d/1Qz771wBHB8NVb6Hz6cLCQ8c-Tx_-d-eq/view


Cadet – Dua  

- Lucie Fialová, Ester Vokáčová  

 

Sraz pro Cadet - Dua v 10,20 hod v hale.   

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky, 

šminky, klubové tílko.   

UČESANÉ!  

 

 

Junior – Jednotlivci 

- Anna Holečková  

- Katka Brůnová - ? 

 

Sraz pro Junior – jednotlivec v 13,45 hod v hale.  

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky, 

šminky, klubové tílko.   

UČESANÉ, NAMALOVANÉ, NAOBĚDVANÉ!  

 

Junior – Týmy 

- Katka Brůnová, Anna Holečková, Lucie Vršecká 

 

nebo  

 

Junior – dua 

- Anna Holečková, Lucie Vršecká 

 

Sraz pro Junior – Týmy ve 16,30 hod v hale.  

  Nebo 

Sraz pro Junior – dua v 15,30 hod v hale.  

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky, 

šminky, klubové tílko.  

UČESANÉ – pešinka napravo (+ celý fitness také), NAMALOVANÉ!  

 

 

 

 

 



Fitness Aerobik 

 

Junior – Aerobic 

- Army – Evelína, Viktorie, Vendula, Natalia, Adéla, Sofia, Kristýna, Lucie, 

Linda 

 

Sraz pro všechny v 16,45 hod v hale.   

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky, 

šminky, klubové tílko.   

 

UČESANÉ – pěšinka napravo, NAMALOVANÉ, naušnice!  

 

 

 

 

Kdyby cokoliv volejte nám. Moc se těšíme na <3 

 


