MINE – FitBalance
FitModell Kupa
2018. november 25. 10:00
Papp László Budapest Sportaréna

Először a FitBalance történetében!
A FitBalance elindítja saját, szövetségektől
független FitModel kategóriáját.
AZ IDEI ÉV LEGNAGYOBB DÍJAZÁSÚ HAZAI
FITMODELL VERSENYE!
1.000.000.-FT KÉSZPÉNZ AZ ELSŐ HELYEZETT
SZÁMÁRA!
TOVÁBBI 1.000.000.-FT ÉRTÉKŰ MINE
REKLÁMSZERZŐDÉS 2019-RE AZ ELSŐ HELYEZETT
SZÁMÁRA, 
TERMÉK TÁMOGATÁS ÉS REKLÁM
MEGJELENÉS FORMÁJÁBAN!

Valamint további értékes nyeremények a helyezettek részére!

Nevezési feltételek:
A versenyre minden 16. életévét betöltött hölgy jelentkezhet. Nem szükséges
sportegyesületi, vagy szövetségi tagság, kezdők és egyéni indulók is
jelentkezhetnek.
Versenyleírás:

A versenyt egy abszolút kategóriában rendezzük meg. Nagy létszámú
jelentkezés esetén ( 30 fő felett) -165 és +165 cm-es magasságra bontjuk a
kategóriát. Ebben az esetben abszolút győztest hirdetünk! De az adott
kategóriák 1-3 helyezettjeit külön díjazzuk.
Versenyszabályzat:

A FitModel kategória versenyzői, nem rendelkezhetnek, nagy méretű izomzattal,
ennek megfelelően az „ eres” definiált izomzat, kizáró tényező és az
lepontozásra kerül. Sportos, fitt testalkat az elvárt.
A verseny két fordulóban zajlik. Az 1. fordulóban egybe részes bikiniben állnak
színpadra a versenyzők, (my 77 bikini amit a szervezők biztosítanak a
résztvevők számára) ott négy alapfordulatot kell bemutatni. 2. forduló sport
ruházatban történik top és rövidnadrág ( MINE ezt a szervezők biztosítják a
résztvevők számára) ebben a fordulóban is a négy alapfordulatot kell a
versenyzőknek bemutatniuk.
A verseny független minden szövetségtől, ennek megfelelően a bírói kar tagjai
sem egy adott szövetség bírói közül kerülnek ki.

Nevezési feltételek:
Nevezni az alábbiakban található nevezési lap kitöltésével
lehetséges.
A versenyzőktől aktuális, egész alakos fotót várunk!
A szervezők, nem kellő felkészültség esetén elutasíthatják az
indulás lehetőségét.
A jelentkezési lapot, valamint a fényképeket kizárólag email-en
az 
info@fitbalance.hucímre várjuk. 2018 november 22-ig.
●

nevezési díj : 20.000.- Ft

FONTOS! Regisztrációs információk:
MINE - FitBalance FitModel Kupa 2018. 11.25. A mérlegelés az eseményt
megelőző napon: 2018. 11.24-én lesz
16:00-órától a Symbol Budapest
Étteremben (1036 Bp. Bécsi út 56.) A nevezési díj befizetése kizárólag a
helyszínen lehetséges készpénzben. A versenyzők a bikinit, valamint a sport
ruhát, ami az induláshoz szükséges itt vehetik majd át.
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NEVEZÉSI LAP

NÉV:
SZÜLETÉSI IDŐ:
MAGASSÁG:
TELEFONSZÁM:
CÍM:
TELEFONSZÁM
EMAIL CÍM:

A kitöltött nevezési lapot és a fényképet az 
info@fitbalance.hucímre várjuk

