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ZÁVODU VE SPORTOVNÍM AEROBIKU 

2019 

 

Pořádajícími kluby jsou  

Bios Fit  

a 

Aerobik studio Dvojka Sedlčany 
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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

     Závodí se v kategorii jednotlivců a v kategorii 2-6ti členných týmů sportovního aerobiku. Soutěž 

je určena pro začínající závodníky. V kategorii jednotlivců není povolena účast závodnic, které se 

v loňském roce účastnily Velkého finále soutěže Mistry s Mistry a soutěží I. a II.VT Českého svazu 

aerobiku ve stejné soutěžní kategorii a věkové kategorii. Výjimky může udělit pořadatel soutěže na 

základě posouzení výkonnosti závodnic. 

 

VĚKOVÉ KATEGORIE 

A) 6-8let 

B) 9-11let 

C) 12-14let 

D) 15-více let 

     Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození závodníků. Věkové výjimky 

v týmové kategorii se řídí pravidly soutěže Mistry s Mistry. 

 

SYSTÉM SOUTĚŽÍ 

     Každý závod probíhá jednokolově. Na jaře se uskuteční dva závody, v únoru v Mníšku pod Brdy, 

v červnu v Sedlčanech.   

     Délka hudebního doprovodu je stanovena pro všechny kategorie na 1-2 minuty. Závodníci 

mohou mít jakýkoliv přiléhavý oděv. Dres musí zakrývat všechny intimní části těla závodníků. 

     Při počtu skladeb v dané věkové a soutěžní kategorii do 10ti včetně bude vyhlášeno pořadí 3 

nejlepších skladeb.  Při počtu skladeb nad 10 bude vyhlášeno pořadí 6 nejlepších skladeb. Protesty 

proti hodnocení rozhodčích nejsou povoleny. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel 

v případě nutnosti. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZÁVODY 

     Přihlašování závodníků probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.biosfit.cz. 

Uzávěrka přihlášek na závod v Sedlčanech je 31.5.2019. Hudební doprovod závodní skladby posílejte 

přes uschovna.cz na e-mail linda@biosfit.cz ve formátu .mp3.  

 

STARTOVNÉ A VSTUPNÉ  

http://www.biosfit.cz/
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     Startovné je stanoveno ve výši 100,-Kč / jednotlivý start při platbě předem (do 31.5.2019) na účet: 

2900521898/2010 - FIO BANKA. Při platbě v hotovosti na místě v den konání závodu je startovné 

stanoveno ve výši 120,-Kč / jednotlivý start. Vstupné pro diváky je dobrovolné. 

  

OBSAH ZÁVODNÍ SESTAVY 

 

POVINNÉ PRVKY 

     Každá sestava musí obsahovat všechny níže uvedené povinné prvky.  

High Leg Kicks vpřed – 2 následně za sebou. 

Kliky – 2-4 následně za sebou. 

Skok s rotací – minimálně 180°. 

 

VOLITELNÉ PRVKY 

     Každá sestava musí dále obsahovat minimálně 2 prvky obtížnosti na zemi a 1 skok. V sestavě 

bude hodnoceno prvních pět volitelných prvků obtížnosti, na další nebude brán zřetel. Za prvky 

obtížnosti budou uznány ty, které jsou  uvedené v rejstříku prvků soutěže Mistry s Mistry případně 

jiných soutěží sportovního aerobiku. Skoky s dopadem do prvků flexibility budou považovány za 

přechodovou část, v případě jejich chybného technického provedení bude rozhodčím udělena 

srážka.  

 

HODNOCENÍ SESTAVY 

     Každá sestava bude posuzována rozhodčími po stránce technicky správného provedení prvků 

obtížnosti, provedení dalších komponentů sestavy (aerobních vazeb, přechodů, zvedaček, interakcí) 

a po stránce celkového dojmu sestavy (navázání kontaktu s diváky, výraz závodníků, intenzita a 

plynulost sestavy). 

     Součet bodů od jednotlivých rozhodčích určí pořadí závodníků. 


