
БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС САВЕЗ 

ВОЈВОДИНЕ 

Руђера Бошковића 34, 21000 Нови Сад 

Телефон: 021/372-376 
 

ПИБ: 102549353 

Матични број: 08776385 

Текући рачун: 340-24627-60 

 

ИНФОРМАЦИЈА 

КУП „ВОЈВОДИНА ОПЕН 2018“ 

 

ОРГАНИЗАТОР: Боди билдинг и фитнес савез Војводине и ББК „ТОЛДИ“ Б. Топола 

ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 21. 04. 2018. - Бачка топола, Дом културе, ул. Главна 6 

ПРАВО УЧЕШЋА: Право учешћа имају сви регистровани такмичари из земље и иностранства. 

 

САТНИЦА: 

10:30 - Скуп и регистрација такмичара у КИДС ФИТ категорији 

12:00 - Такмичење у КИДС ФИТ категорији 

14:00 – Скуп и регистрација такмичара у категоријама - јуниори, сениори и ветерани  

16:00 Почетак такмичења 

КАТЕГОРИЈЕ КИДС ФИТ 

ДЕВОЈЧИЦЕ  

 Млађе наде до и 7 година - 

 Старије наде 8 година  

 Млађе пионирке 9 година -  

 Пионирке 10 година 

 Старије пионирке 11 година 

 Млађе кадеткиње 12 година 

 Кадеткиње 13 година 

 Старије кадеткиње 14-15 година 

 

ДЕЧАЦИ 

 Опен 

КАТЕГОРИЈЕ ЈУНИОРИ, СЕНИОРИ И ВЕТЕРАНИ 

 Боди билдинг ветерани једна категорија  

 Јуниори једна категорија  

 жене -Боди фитнес једна категорија  

 јуниорке- Фитнес једна категорија  

 жене – Фитнес једна категорија  

 жене- Велнес фитнес једна категорија  

 жене – Физик једна категорија Апсолутна 

 жене – Бикини фитнес – 166 цм 

 сениори Боди билдинг -70кг, -80кг, -90кг,  

 мушкарци - ББ Класик једна категорија 

 мушкарци – Физик -178цм 

 мушкарци – Физик +178цм 

 жене- Бикини фитнес +166цм 

 

НАПОМЕНА: У зависности од броја пријављених такмичара организатор задржава право 

корекције броја категорија 

 

РЕГИСТРАЦИОНА ТАКСА: Такмичари плаћају котизацију у висини 600 динара на дан 

такмичења. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ТАКМИЧАРА: Сваки такмичар је у обавези да на мерењу покажу личну 

карту (јуниори и ветеран), лекарско уверење не старије од 6 месеци и осигурање. 

Такмичари без лекарског уверења и осигурања неће моћи да наступе на такмичењу. 

 

МУЗИКА ЗА ПОЗИРАЊЕ: Сваки такмичар је у обавези да на мерењу преда свој ЦД лицу 

задуженом за пуштање музике са јасно назначеном нумером и својим такмичарским бројем.  

 

Додатне информације на телефон: 

062 330 914 Бисерка Шипка 

061 213 12 93 Петер Лиска 

 

Нови Сад 20.03.2018 

за ББФСВ Председник 

др Зоран Шипка 

 


