
 
 
 
 

Propozice - 35. ročník GRAND PRIX PEPA OPAVA 2013 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Pořadatel: 
 
PEPA SPORT Opava, spol.s r.o., z pověření VV SKFČR 
Fortny 49/10, 7601 Opava 
mob :    +420 777 776262 
e-mail: stanislav.pesat@pepasport.cz 
www.pepasport.cz    
 
Datum konání: 
 
5. října 2013 – sobota – Slezské divadlo v Opavě 
- semifinále a finále - kulturistika, klasická kulturistika, bodyfitness, bikiny, fitness dětí, physique mužů  
 
Místo konání: 
 
Slezské divadlo v Opavě, Horní náměstí 195/13, 74601 Opava-Město 
 
Přihlášky: 
 
Přihlášky na soutěž spolu s hudbou zasílejte elektronicky prostřednictvím webových stránek SKFČR, které 
budou dostupné na adrese www.skfcr.cz/prihlasky. NEZASÍLAT POŠTOU.                           
 
Ubytování: 
 
Ubytování zajistí pořadatel zahraničním delelgacím a rozhodčím.   
Ubytování si můžete zajistit v hotelích v Opavě a okolí :  
Hotel KORUNA   www.hotelkoruna.cz 
Hotel IBERIA   www.hoteliberia.cz 
Hotel OPAVA   www.hotel-opava.cz 
Hotel KATHAREIN  www.katharein.cz 
PARK Hotel   www.parkhotelopava.cz 
Penzion Raketa   www.penzion-raketa-bowling.hotel.cz 
 
UPOZORNĚNÍ - hotel KORUNA je celý rezervován pro soutěž a ubytování můžete objednat pouze u 
pořadatele. Hotel nebude akceptovat vaše osobní objednávky. 
 
Všichni závodníci a závodnice startují na náklady vysílajícího oddílu,  rozhodčím hradí náhrady pořadatel 
dle směrnic SKFČR 
 
Informace: 
 
Informace, omluvy ze soutěže a ubytování: PEPA SPORT Opava, spol. s r.o. 
po - ne 9.00 - 20.00 hodin 
e-mail  sekretariat@pepasport.cz, www:pepasport.cz  
Tel: 00420 602 524 918, 00420 777 776262 
 



B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Pravidla: 
 
Soutěží se podle pravidel IFBB a soutěžního řádu SKFČR  
 
Podmínky účasti: 
 
Platný registrační průkaz SKFČR na rok 2013, včas a řádně podaná přihláška. Všichni účastníci musí být 
členy IFBB, zahraniční  musí mít potvrzení vysílající národní federace 
 
Kategorie: 
 
Věková – dospělí bez omezení, fitness dětí  8 – 15 let, 
Váhová –  

 Kulturistika muži do 80 kg, do 90 kg, nad 90 kg,  
 Kulturistika muži masters nad 40 let – jedna kategorie,  
 Klasická kulturistika muži – jedna kategorie,  
 Závodnici, pokud jich bude více než 12, budou rozděleni po prezentaci do dvou kategorií podle 

výšky, 
 Physique mužů – jedna kategorie 
 Závodnici, pokud jich bude více než 12, budou rozděleni po prezentaci do dvou kategorií podle 

výšky, 
 Bodyfitness ženy – jedna kategorie 
 Závodnice, pokud jich bude více než 12, budou rozděleny po prezentaci do dvou kategorií podle 

výšky,  
 Bikiny ženy – jedna kategorie 
 Závodnice, pokud jich bude více než 12, budou rozděleny po prezentaci do dvou kategorií podle 

výšky,  
 Fitness dětí –  
 Závodnice budou rozděleny po prezentaci do více kategorií podle věku,  

V případě menšího počtu než pět závodníků v kategorii budou kategorie vhodně sloučeny nebo 
nebudou vyhlášeny. Vše dle doporučení pravidel a hl. rozhodčího po dohodě s ředitelem soutěže.  
 
V případě, že budou v kategoriích kl.kulturistika, bodyfitness, bikiny dvě kategorie, proběhne 
semifinále a ve finále bude tzv. SUPERFINÁLE – kategorie sloučená do jedné, podle pokynů 
hlavního rozhodčího po dohodě s ředitelem soutěže. 
 
Některé kategorie v semifinálové části proběhnou v OC Breda  Weinsten. Vše bude upřesněno na 
prezentaci v den soutěže. 
Startovné  
Děti - 0,- 
Dospělí – čeští – 200,- , zahraniční* – 20 Euro, 
*Zahraniční -  každá výprava může čítat max. 8 závodníků + dva členy doprovodu. Ostatní nad tento 
počet hradí 120 Euro. ( 2x ubytování, strava, banket, vstupenka).   
 
Námitky: Podávají se odvolací komisi s vkladem 500,-Kč 
 
C. ČINOVNÍCI SOUTĚŽE: 
 
Ředitel soutěže:   Stanislav PEŠÁT 
Vedoucí organizační komise: Jiří PRUDIL, Petr ČECH 
Vedoucí závodníků:  Jiří KAŠTOVSKÝ, Michal VÍTEČEK 
Lékař:    MUDr. Sylva CHVÍLOVÁ 
 



D. ČASOVÝ POŘAD: 
 
Pátek 4. října 2013 
Od 14.00 hodin               ubytování zahraničních výprav 
Sobota 5. října 2013 
10.00 – 11.00 hodin  prezentace soutěžících na GP PEPA Opava – Hotel Koruna   
11:00   zahájení soutěží v OC Breda  Weinsten 
13.00 – 16.00 hodin semifinále GP PEPA Opava 
17.00 – 21.00 hodin finále GP PEPA Opava  
21.30 – 03.00 hodin      závěrečný Večer vítězů v hotelu Koruna, pro vítěze kategorií, zahraniční hosty, 
    čestné hosty, rozhodčí a pořadatele – jen s pozvánkou! 
 
E.RŮZNÉ 
 
Nástup: 
Slavnostní nástup bude podle momentálních pokynů ředitele soutěže. 
 
Vstup: 
Se závodníky bude povolen vstup pouze jedné osobě doprovodu. 
Zájemci o vstupenky si je mohou objednat na dobírku na adrese PEPA sport Opava, s.r.o.,  
U Fortny 49/10, 746 01 Opava, nebo na e-mailové adrese sekretariat@pepasport.cz.  
Slezské divadlo – 400 osob 
Semifinále 100,- 
Finále          500 – 700,- 
 
Ceny: 
Závodníci na prvních šesti místech v kategoriích GP PEPA Opava obdrží věcné ceny v celkové výši cca 1 
000.000,-Kč 
 
Absolutní vítěz: 
Bude určen porovnáním vítězů jednotlivých kategorií mužů, resp. žen rozhodčími a získá pamětní prsten 
Grand Prix PEPA Opava 2013. 
 
Doprava: 
Slezské divadlo a Hotel Koruna leží v centru města,  
 
Upozornění: 
 
Za odložené věci v prostorách Víceúčelové haly pořadatel neručí !!! 
 
Propozice vypracoval v Opavě dne 1. 7. 2013 sekretariát PEPA SPORT OPAVA 
 
 
Propozice schválil v Praze dne .......... předseda STK SKFČR  
 


