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1 Úvod 

FISAF (Federation of International Sports Aerobics and Fitness) byl založen v roce 1995 a na 

FISAF International se změnil v roce 2012. FISAF International je mezinárodní, nezávislá, 

demokratická a nevýdělečná federace věnující se soutěžním formám aerobiku a rozvoji 

odvětví v oblasti aerobic/fitness v mezinárodním měřítku. 

Pravidla fitness a jeho dodatky platí pro všechny mezinárodní soutěže v aerobic a step 

týmech. 

 

1. 1 Oficiální soutěže FISAF International, dělení, věkové kategorie 

 

 

 

 

FISAF INTERNATIONAL

CHAMPIONSHIP STRUCTURE OF SPORTS AEROBICS

WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

ŽENY MUŽI DUOS TRIOS

FISAF INTERNATIONAL

CHAMPIONSHIP STRUCTURE OF FITNESS

WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

AEROBIC 
TÝMY

PERFORMANCE 

5 ČLENŮ

GRANDE

6 - 7 ČLENŮ

STEP TÝMY

5 - 7 ČLENŮ



 

  

FISAF INTERNATIONAL, PRAVIDLA FITNESS STEP TÝMY A AEROBIK TÝMY, 2018 - 2020 6 

 

1. 2 Systém soutěží 

Níže uvedené schéma vysvětluje strukturu soutěží fitness.   

 

 

Níže uvedené schéma vysvětluje systém Mistrovství světa a Evropy podle věkových kategorií. 
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1. 3 Platnost pravidel 

Tato pravidla nahrazují přecházející pravidla a platí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Případné 

dodatky a změny budou zveřejněny prostřednictvím speciálního bulletinu FISAF 

International. 

 

1. 4 Zdroje informací 

Tato pravidla fitness společně s Event Policy obsahují všechny informace a pravidla, týkající 

se řízení a norem na všech mezinárodních soutěžích. 

 

2 Soutěžní kategorie 

2. 1 Struktura – soutěžní kola 

S ohledem na počet registrovaných týmů v kategorii mají všechny mezinárodní závody tři 

závodní kola: Základní kolo - Semifinále – Finále. 

Základní kolo 

Účelem tohoto kola je určit 12 nejlepších týmů pro postup do semifinále. V případě, že v 

základním kole startuje 25 a více týmů, nejlepších 15 týmů postupuje do semifinále. 

V tomto kole se také posuzuje, zda sestava odpovídá pravidlům, a to včetně výstroje. Pokud 

sestava pravidlům nevyhovuje, jsou týmy o problému informovány hlavním rozhodčím ihned 

po skončení kola. Týmy mohou změnit úbor pro každé předvedení sestavy, ale závodníci si 

musí být vědomi toho, že pokud výstroj nebude v souladu s pravidly, artistic rozhodčí jim 

udělí srážku. 

V případě, že postupuje do semifinále 12 a více týmů, budou týmy rozdělenydo skupin 

(grouping) podle pořadí v základním kole. 

Pokud je 6 nebo méně týmů v kategorii, základní kolo se neuskuteční a sestavy se budou 

posuzovat podle pravidel v semifinále. 

Semifinále 

Záměrem tohoto kola je nalézt 6 nejlepších týmů, které postoupí do finálového kola. 

Grouping se používá, když v semifinále startuje 12 nebo 15 týmů. Týmy jsou rozděleny podle 

úrovně do skupin A a B. Do skupiny B jsou zařazeny týmy s nižší úrovní, které v semifinále 

začínají. Skupina A, do které jsou zahrnuty týmy lepší, startuje ihned po skupině B. 

 Příklad: 
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 12 týmů v semifinále = 6 týmů ve skupině A + 6 týmů ve skupině B 

 15 týmů v semifinále = 8 týmů ve skupině A + 7 týmů ve skupině B 

Jakmile jsou známy výsledky v základním kole, respektive ranking, počítač náhodně vylosuje 

pořadí týmů v každé skupině zvlášť a tím stanoví startovní pořadí pro semifinále. Pořadí týmů 

se může změnit, zařazení do jednotlivých skupin není konečné. 

Finále 

Cílem tohoto kola je určit pořadí 6 (nebo 7/8) týmů. Pokud jsou mezi prvními šesti v 

semifinále tři týmy z jednoho státu, pak do finále postupuje 7 nejlepších týmů. Pokud jsou 

mezi prvními šesti v semifinále dvakrát tři týmy z jednoho státu, do finále postupuje 8 

nejlepších týmů. 

 

 

3 Požadavky na sestavu 

3. 1 Kategorie 

Existují tři soutěžní kategorie: 

 
Performance Aerobic tým 
5 členů 

 
Grande Aerobic tým 
6 - 7 členů 
 

 
Step tým 
5 - 7 členů 

 

 

3. 2 Počet členů v týmu 

Performance Aerobic tým se skládá z 5 členů a Grande Aerobic tým z 6 – 7 členů.  

Step tým se sestává z 5 – 7 členů. 

 

3. 3 Náhradníci v týmech 

Maximálně dva náhradníci smí nastoupit od základního kola do finále, ale každá změna musí 

být schválena hlavním rozhodčím. 
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3. 4 Věkové kategorie 

Věk členů týmu musí odpovídat “Věkovým kategoriím ve fitness týmech” – viz Dodatek č. 3. 

 

3. 5 Závodní choreografie 

Sestava ani v jedné ze tří soutěžních kategorií neobsahuje povinné cviky. Závodníci by se měli 

vyhnout takovým cvikům, které zvyšují pravděpodobnost zranění členů týmu. 

 

3. 6 Závodní oblečení 

Je vyžadován vhodný úbor jako např.: 

• jednodílný dres, dvoudílný dres, punčocháče, cyklistické kalhoty, dlouhé kalhoty, úzký 

top a kalhoty 

• vhodná sportovní obuv nebo obuv pro aerobik 

• nátepníky a náplasti jsou povoleny 

• je povoleno logo sponzora veliké maximálně 5 x 10cm 

• adekvátní “opory” těla. 

Závodníci mohou měnit závodní oblečení na jednotlivá kola, ale musí si být vědomi, že 

případný nepřijatelný úbor bude mít vliv na snížení hodnocení sestavy u artistic rozhodčích. 

 

3. 7 Nepřijatelný úbor/rekvizity 

Následující body charakterizují nepřijatelný úbor pro všechny kategorie: 

• úbor, který je příliš krátký a dostatečně nezakrývá intimní části těla 

• neadekvátní „opory“ těla 

• teatrální úbor 

• oleje na těle, líčení těla 

• nadměrné použití přípravků pro úpravu vlasů a těla, které mohou ohrozit bezpečnost 

závodníků nebo ovlivnit kvalitu povrchu závodní plochy 

• nejsou povoleny žádné rekvizity, např. židle, míče, řetězy, motorky, šály atd. 
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• oblečení nesmí být svlékáno, ale závodník se ho smí dotknout v průběhu sestavy 

(čepice, sluneční brýle atd.) 

• na závodním oblečení nemůže být obchodní značka 

• logo sponzora větší než 5 x10 cm není povoleno. 

 

3. 8 Závodní plocha 

Závodní plocha má rozměry 9 x 9m. 

 

3. 9 Chybný start, přerušení sestavy 

Chybný start je definován jako: 

1. technický problém, který zabrání zahájení sestavy poté, co tým vstoupil na plochu 

2. technický nebo zdravotní problém zabrání pokračování sestavy, která už byla zahájena. 

Chybný start/přerušení znamená, že okolnosti jsou mimo kontrolu závodníků. To zahrnuje, 

ale není limitováno, poškození zařízení, selhání zařízení nebo cizí předměty na ploše a 

zranění vyžadující lékařské ošetření. 

Rozhodnutí o tom, zda chybný start/přerušení bude přijatelný je jen na uvážení hlavního 

rozhodčího. V případě, že chybný start/přerušení bude uznán jako přijatelný, pak tým bude 

mít možnost provést sestavu ihned nebo na konci této kategorie. 

Sestava, která ještě nezačala nebo byla přerušena před dokončením, a to vinou týmu, se 

považuje za nepřijatelný chybný start/přerušení. To zahrnuje, ale není limitováno, 

zapomenutí sestavy nebo pád.  Jedná-li se o nepřijatelný chybný start/přerušení, tým bude 

diskvalifikován.  

 

Zranění během sestavy 

Pokud zranění závodníka vyžaduje ošetření, protože další pokračování v sestavě by bylo 

nebezpečné: 

a. tým musí okamžitě přerušit sestavu 

b. v případě nutnosti bude poskytnuta první pomoc 

c. tým má možnost znovu předvést sestavu (s nebo bez náhradníka/náhradníků) na 

konci kategorie v případě, že nadále splňuje početní podmínky pro účast v kategorii 
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(např. původně 7členný tým bude startovat v počtu 6 závodníků = stále se jedná o 

Grande aerobic tým) 

d. trenér/tým dá hlavnímu rozhodčímu okamžitě vědět, zda využije možnost předvést 

sestavu znovu na konci kategorie. 

Zranění nebo nemoc mezi jednotlivými koly soutěže 

a. tým má možnost pokračovat v soutěži, pokud se kvalifikoval, s původně zraněným 

členem týmu nebo bez něj, ale musí splňovat početní podmínky pro účast v kategorii 

b. tým má možnost startovat s náhradníkem/náhradníky, ale tito musí být nahlášení 

hlavnímu rozhodčímu nejpozději dvě hodiny před začátkem kola 

c. pokud se tým rozhodne v důsledku zranění odstoupit ze soutěže, oznámí to 

nejpozději 2 hodiny před startem dalšího kola (v ČR ihned po zjištění, nejpozději však 

30 minut před startem dalšího kola) hlavnímu rozhodčímu 

d. ve výše uvedeném případě může být startovní listina dalšího kola doplněna o další 

tým, který se na výsledkové listině předchozího kola umístil na nejlepší nepostupové 

pozici 

e. možnost doplnění do finále bude dodatečně kvalifikovanému týmu bezodkladně 

oznámena nejpozději dvě hodiny před začátkem dalšího kola. 

Pozn. Není možné, aby Grande Aerobic tým, jehož počet členů se v důsledku úrazu či nemoci 

snížil na 5 členů, startoval v kategorii Performance Aerobic tým.  

 

3. 10 Délka závodní sestavy 

Délka sestavy je 1:45 minuty. Měření délky sestavy začíná prvním a končí posledním 

slyšitelným zvukem (při použití “cuing beep” se délka sestavy začíná měřit od tohoto zvuku). 

Zodpovědnost za ověření délky hudby před závodem leží jen na týmu.  Všechny týmy budou 

mít možnost před závodem změřit a zkontrolovat svůj hudební doprovod, zda odpovídá 

pravidlům.  

Je akceptována tolerance +/- 5 sekund z 1:45 min. délky závodní sestavy. Týmy, jejichž délka 

závodní sestavy neodpovídá rozpětí 1:40 – 1:50 min., budou penalizovány artistic 

rozhodčími. Týmy tím riskují snížení rankingu.   

Délka hudby musí být uveden v přihlášce FRF a bude zkontrolována i před závodem. Pokud 

délka hudby nebude správná, pak týmy mají možnost chybu napravit. Zkouška hudby i 

plochy bude umožněna všem týmům před zahájením soutěže. 
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3. 11 Hudební doprovod  

Hudební doprovod musí být zaslán elektronicky spolu s registrací pomocí FRF (FISAF 

Registration Form) a údaje o něm se objeví na formuláři sestavy pro rozhodčí.  

Pokud je hudba rychlejší než je požadovaná hodnota BPM, artistic rozhodčí udělí srážku, 

která může mít vliv na pořadí týmu. 

Není možné měnit hudební doprovod na žádném médiu, pokud s tím nesouhlasí hlavní 

rozhodčí, nebo pokud nedojde k poškození přehrávacího zařízení. 

 

3. 11. 1 Hudební doprovod pro kategorii Step týmy 

Tempo hudby musí být mezi 130 – 140 BPM. Výše BPM  bude kontrolována před soutěží po 

odeslání hudby. Tempo hudby musí zůstat stejné v průběhu celé sestavy. 

 

3. 11. 2 Hudební doprovod pro kategorii Grande Aerobic týmy 

Tempo hudby by mělo být mezi 150 – 160 BPM Výše BPM  bude kontrolována před soutěží 

po odeslání hudby. Tempo hudby musí zůstat stejné v průběhu celé sestavy. 

 

3. 11. 3 Hudební doprovod pro kategorii Performance Aerobic týmy 

Tempo hudby by mělo být mezi 140 – 155 BPM. Výše BPM  bude kontrolována před soutěží 

po odeslání hudby.  

Je možné změnit tempo hudby v průběhu sestavy. Výše BPM bude uvedena na formuláři 

sestavy pro rozhodčí. Výběr hudebního doprovodu pro tuto kategorii je velmi důležitý a 

kvalita choreografa se prokáže tím, že nebude třeba hudbu více upravovat. Správný výběr 

hudby znamená vhodné tempo a kvalitní strukturu, kdy není třeba výrazně hudbu upravovat.  

Případné zvukové efekty by měly být součástí předlohy a měly by být dodatečně zařazeny 

minimálně. Hudba by měla být určující pro choreografii. 

 

3. 11. 4 Nepřijatelný hudební doprovod 

Text, který hlavní rozhodčí po konzultaci s panelem shledá nevhodným či urážlivým, je 

nepřijatelný. Týmy s nepřijatelným hudebním doprovodem riskují snížení hodnocení artistic 

rozhodčích a tím i rankingu. V průběhu soutěže není možné změnit hudbu (pouze v případě 

tech. problému) 

Hudební doprovod a text patřící obchodní značce nemůže být použit jako závodní hudba. 
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3. 12 Vybavení 

Každý organizátor soutěže poskytne stepy pro kategorii step team. Specifika těchto stepů 

musí být oznámena více než 1 měsíc před závodem. 

- výška stepu je minimálně 20 cm pro pro dospělé  
- výška stepu musí být vhodná pro všechny členy týmu, minimálně 15 cm  
- maximální výška stepu je 15 cm pro kadety 
- počet stepů na ploše musí být stejný jako počet závodníků na ploše 

 
Výška stepu musí být stejná pro všechny členy týmu. Pro určení výšky stepu se musí vzít v 

úvahu fyzická zdatnost, úroveň techniky steppingu a úhel v kolenním kloubu, když je koleno 

plně zatíženo při výstupu na step. Úhel v kolenním kloubu nohy, která jako první vystupuje 

na step, nemá být v žádném případě menší než 90°. Nicméně současná doporučení jsou - 

úhel ne menší než 60°. 

Nejsou povolena žádná loga či obchodní značky na povrchu stepu. 

 

3. 13 Panel rozhodčích 

Panel rozhodčích se skládá se dvou nebo tří skupin rozhodčích udělujících body a hlavního 

rozhodčího. 

Grande Aerobic týmy a Step týmy 

Existují dva druhy uspořádání panelů: 

PANEL HLAVNÍ ROZHODČÍ TECHNIC ARTISTIC  

7ČLENNÝ PANEL 1 4 rozhodčí 3 rozhodčí 

5ČLENNÝ PANEL 1 3 rozhodčí 2 rozhodčí 

 

Performance Aerobic týmy 

Existují dva druhy uspořádání panelů: 

PANEL HLAVNÍ ROZHODČÍ TECHNIC ARTISTIC  PERFORMANCE 

7ČLENNÝ PANEL 1 2 rozhodčí 4 rozhodčí 1 rozhodčí 

5ČLENNÝ PANEL 1 1 rozhodčí 3 rozhodčí 1 rozhodčí 

 

Hlavní rozhodčí 

Hlavní rozhodčí dohlíží na panel rozhodčích a je nejvyšší autoritou na všech závodech FISAF 

International. Hlavní rozhodčí je odpovědný za zajištění správného a spravedlivého použití 
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pravidel panelem rozhodčích a dohlíží na správnou realizaci systému rozhodování a 

zaznamenávání výsledků. V případě nutnosti může být hlavní rozhodčí i rozhodčím 

bodujícím.  

Rozhodčí Technic 

Rozhodčí technic berou v úvahu následující kritéria v závislosti na konkrétní kategorii: 

schopnost týmu provést a prokázat variabilitu pohybů, které jsou specifické pro disciplíny 

fitness. Také bere v úvahu provedení, držení těla a jednotlivých částí těla, kontrolu všech 

pohybů, obtížnost, intenzitu těchto pohybů a choreografie. Rozhodčí Technic udělí známku 

po zvážení svých kritérií a porovnáním s ostatními týmy. Známka se odvozuje od maxima 10 

bodů. Lead Technic rozhodčí je jmenován pro kategorie Grande Aerobic týmy a Step týmy. 

Jeho pořadí (ranking) je rozhodující při určení pořadí v případě rovnosti mezi týmy.  

Rozhodčí Artistic  

Rozhodčí artistic berou v úvahu následující kritéria v závislosti na konkrétní kategorii: 

originalita a kreativita choreografie a použití hudby. Dále bere v úvahu synchronizaci, což je 

schopnost týmu prokázat stejnou úroveň schopností, dovedností a timingu. Rozhodčí Artistic 

zváží vzhled, prezentaci a interakci týmu. Pokud je hudební doprovod rychlejší než je 

požadované tempo, artistic rozhodčí udělí srážku, která může mít vliv na celkový ranking. 

Rozhodčí artistic udělí známku po zvážení svých kritérií a porovnáním s ostatními týmy. 

Známka se odvozuje od maxima 10 bodů. Lead Artistic rozhodčí je jmenován pro 

Performance Aerobic týmy. Jeho pořadí (ranking) je rozhodující při určení pořadí v případě 

rovnosti mezi týmy.  

Performance rozhodčí 

Performance rozhodčí posuzuje sestavu celkově, hodnotí schopnost celého týmu “zatančit” 

sestavu, být v kontaktu s diváky a vytvořit dojem “zábavné” choreografie. 

Performance rozhodčí bere v úvahu choreografii, hudební doprovod, techniku i 

synchronizaci. Performance rozhodčí udělí známku po zvážení svých kritérií a porovnáním s 

ostatními týmy. Známka se odvozuje od maxima 10 bodů. 

 

3. 14 Rankingový systém 

Cílem rankingového systému je určit vítěze podle majority umístění, které je odvozeno od 

známky udělené jednotlivými rozhodčími. Rankingový systém dává přednost umístění před 

součtem bodů. Příklad při 7členném panelu:  Tým A: 4 x 1. místo / 3 x 2. místo  

       Tým B: 3 x 1. místo / 4 x 2. místo  

                    Vítězem bude tým A. 
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Použití známek a pořadí 

Každý rozhodčí po zvážení svých kritérií udělí známku, kterou odvozuje od maxima 10 bodů. 

Známka představuje hodnotu sestavy.  

Ranking   

 Rozhodčí R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   

 Tým A 3 4 2 3 1 1 1   

 Tým B 1 3 5 4 2 3 3   

 Tým C 6 5 1 1 3 2 4   

 Tým D 2 1 3 2 5 4 5   

 Tým E 4 2 4 5 6 5 2   

První místo nemá majoritu (Tým A je 3x na 1. místě), proto první místo není určeno. V tomto případě se 
první místo určuje z druhého místa.  

1. místo Tým A 3 4 2 3 1 1 1 

Tým A má majoritu z prvních a 
druhých míst (zeleně označeno), 
proto se umístila na 1. místě.  

 Tým B 1 3 5 4 2 3 3 
Tým B má jen dvě první a druhé 
místa.  

 Tým C 6 5 1 1 3 2 4 Tým C má jen tři první a druhá místa.  

 Tým D 2 1 3 2 5 4 5 Tým D má tři první a druhá místa.  

 Tým E 4 2 4 5 6 5 2 Tým E má dvě druhá místa.  

Vzhledem k tomu, že nebyla určena další majorita z prvního a druhého místa, tak další místo musí být 
určeno ze třetího a míst lepších. Určení druhého místa je vysvětleno níže (žlutě označeno).  

2. místo Tým B 1 3 5 4 2 3 3 
Tým B má pět umístění od třetího a 
lepšího místa.   

 Tým C 6 5 1 1 3 2 4 
Tým C má 4 umístění od třetího a 
míst lepších. 

 Tým D 2 1 3 2 5 4 5 
Tým D má 4 umístění od třetího a 
lepších míst. 

 Tým E 4 2 4 5 6 5 2 
Tým E má 2 umístění třetí místo a 
lepší. 

Rankingový systém musí najít 3. místo. Tým C a Tým D mají majoritu 4 na prvním až třetím místě. Proto 
rankingový systém určí 3. místo mezi těmito dvěma týmy – viz hodnocení níže (fialové zvýraznění). 

 

3. místo Tým C 6 5 1 1 3 2 4 
Tým C je hodnocena od 5 rozhodčích 
(R 3, 4, 5, 6, 7) lépe než Tým D. 

4. místo Tým D 2 1 3 2 5 4 5 

Tým D je u R1 a 2 hodnocena lépe 
než Tým C. Proto je Tým C na třetím 
místě. 

Jen velmi zřídka nastane situace, kdy závodníci mají stejný ranking. V tomto případě rozhoduje pořadí 
technického rozhodčího, který je označen jako Lead. 

 R1 Lead Judge R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Tým Y  2 1 3 4 4 3 4 

Tým Z 1 2 4 3 3 4 4 

V tomto případě stejného rankingu má Tým Z u lead judge lepší hodnocení než Tým Y, proto je 
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Tým Z lepší než Tým Y.  

Dodatek č. 2 ukazuje hodnocení sestav. 

Vysvětlení rankingového systému: 

1. Pokud 4 nebo více rozhodčích dají tým na dané či lepší místo, jedná se o “dosažení 

majority”. 

2. Pokud žádný z týmů nedosáhl majority pro určité místo, další porovnání bude 

zahrnovat umístnění o jedno nižší. (viz zelené zvýraznění ve výše uvedeném příkladu). 

3. Má-li více než jeden tým majoritu, pak platí následující pravidla: 

a. Všechny týmy, které dosáhlymajority, jsou zařazeni do jedné skupiny. 

b. Nejvyšší umístění má tým s nejsilnější majoritou, tj. tým s nejvyšší majoritou 

(viz žlutě zvýrazněný příklad výše). 

c. Pokud mají týmy ve skupině stejnou majoritu, potom se zjistí nejvyšší ranking 

ode všech rozhodčích, tzn., kolikrát byl tým lepší než ostatní, tj. kdo je lepší 

než další (viz fialově zvýrazněný příklad). 

4. Jestliže se nedá použit pravidlo “kolikrát lepší” v rámci skupiny, potom je konečné 

pořadí rozhodnuto dle pořadí LEAD judge. 

 

3. 15 Oznámení bodování 

Jakmile je to možné, tzn. co nejdříve po skončení sestavy, každý rozhodčí přidělí známku 

týmu, která je ukázána na displeji a/nebo oznámena. Požadavky na oznámení bodování a 

výsledků jsou obsaženy v Event Policy.  

 

3. 16 Příchod a odchod 

Poté, co je tým představen, má vstoupit na závodní plochu a zaujmout úvodní pózu. Tým 

může před zaujmutím úvodní pózy krátce pozdravit diváky.  

Tým musí urychleně opustit závodní plochu po skončení sestavy ve všech kolech soutěže. 

Tým může krátce poděkovat nebo pozdravit diváky.  

Přehnané pózování nebo části choreografie nejsou dovoleny při příchodu ani při odchodu ze 

závodní plochy. Toto pravidlo je projevem úcty a umožňuje dodržení časového 

harmonogramu. Tým, který poruší toto pravidlo, bude artistic rozhodčími penalizován 

srážkou.  
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4 Step týmy – hodnocení sestavy 

4. 1 Úvod 

Pomocí níže uvedených pokynů je možné velmi přesně popsat trénink stepu správnou 

technikou steppingu. Nehledě na fyzickou zdatnost závodníků musí pravidla vzít v úvahu to, 

aby v průběhu tréninku nebo závodu nedošlo k fyzickému přepětí nebo zranění. 

Stepping action - Je definován jako přenos celé hmotnosti těla ze země na step a okamžitý 

přenos celé hmotnosti těla ze stepu na zem. 

Držení těla - hlava je v prodloužení trupu, ramena jsou dole, lopatky přitisknuty k zádům, 

břišní svaly jsou v mírné kontrakci, pánev mírně podsazena. V žádném případě nesmí dojít k 

hyperextenzi v kolenním kloubu. Při výstupu je náklon těla vpřed proveden v hlezenním 

kloubu a ne v pase kvůli přílišné zátěži bederní části páteře. 

Výstup - celé chodidlo musí být v kontaktu s plochou stepu. Aby nedošlo k poranění 

Achillovy šlachy, pata nesmí přesahovat přes plochu stepu. Výstup musí být jemný a tichý, 

aby nedošlo k nechtěnému high impact. Pravidelné sledování stepu by mělo zabezpečit 

správnou polohu chodidel. 

Sestup - sestup by měl být blízko stepu (ne více než je délka boty) a paty by se měly dotknout 

podlahy, aby byl absorbován celý sestup. Sestup, který je provedený příliš daleko od stepu v 

době položení paty na zem, může způsobit zranění Achillovy šlachy. Pokud sestup na zem 

vyžaduje delší krok, jako např. u lunge step nebo repeater, nesmí se položit pata na zem. 

Hmotnost těla musí zůstat na přední části chodidla.  

Leading foot - často by mělo dojít ke střídání pravé a levé nohy, která jako první vystupuje na 

step. Je to z důvodu přílišného zatížení prvně vystupující končetiny.  

Propulsion steps - všechny propulsion/power steps by měly být provedeny doskokem 

seshora na step a ne ze stepu dolů. Jsou povoleny výskoky obounož nebo jednonož na step, 

ale ne ze stepu. Výsledkem těchto power steps je větší zatížení. 

Intenzita - intenzita se zvyšuje použitím power steps, vyšším stepem, plynulou prací paží a 

různým postavením závodníka ke stepu. 

Následující tabulka ukazuje postavení závodníků vůči stepu při základních krokových 

variacích: From the Top (T) – zeshora, from Astride the step (A) – obkročmo, from the End (E) 

- od konce, From the Corner (C) – z rohu, from the Front (F), from the Side (S). 
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ZÁKLADNÍ KROKOVÉ VARIACE 

Název Leg Lead Postavení Popis 

Basic Step Single F T E C Up, Up, Down, Down or Down, Down, Up, Up 

V-Step Either F A wide Basic Step 

Lift Step Either any Up, Lift, Down, Down, or Down, Down, Up, Lift 

Tap Up - Tap 

Down 
Single F S E C T  Up, Tap, Down, Tap or Down, Tap Up, Tap 

Tap Up Alternating F E C Up, Tap, Down, Down 

Tap Down Alternating F E C Up, Up, Down, Tap 

Turn Step Alternating S F* 
Up, Up, Down, Tap facing side approach depends on prior step 

skills 

Straddle Down Either T Down, Down, Up, Up or Down, Down, Up, Tap 

Straddle Up Either A Up, Up, Down, Down or Up, Up, Down, Tap 

Over the Top Alternating S Up, Up, Down, Tap 

T-Step Either E* 
Up, Up, Straddle Down, Up, Up, Down off end also known as a 

mixed approach 

Across the Top Alternating E Up, Up, Down, Tap 

Corner to Corner Alternating C Up, Up, Down, Tap (travel diagonally & tap down to the side) 

Lunges Alternating T 1 -minute time limit 

U-turn Either S E C A small turn step "in Place" or a small turn step from side to side 

A-Step Either F S An "inverted V-step" or a "giant" over the top 

L-step Either 

F to E* 

E to S* 

S to E* 

Up, Tap, Down, Tap or Up, Up, Down, Tap also known as a mixed 

approach 

Repeater Either any Variation of a lift step 
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4. 2 Kritéria rozhodčích Technic 

Všechny pohyby musí být vhodné a odpovídat charakteristice stepu. 

Obtížnost     25% 

Intenzita     25% 

Variabilita krokových variací a přechodů 25% 

Provedení     25% 

Uvedený procentuální poměr se týká struktury a choreografie sestavy a zdůrazňuje stejný 

význam všech kritérií. Nejedná se o specifikaci kritérií pro účely rozhodování.  

 

Obtížnost 25% 

• využití složitých krokových variací charakteristických pro step 

• využití složitých pohybů paží 

• využití složitých přechodů 

• využití pohybů paží současně se  stepping action 

• využití protilehlých rovin 

o pohyby horních končetin 

o pohyby dolních končetin 

o mezi členy týmu 

• využití mnoha částí těla a mnoha svalových skupin současně. 

 

Intenzita 25% 

• pohyby vyžadující vysoký výdej energie a úsilí 

• využití různých vertikálních rovin (těžiště) – dotyk (dřep, výpad), low impact, power 

step 

• neustálé využití stepových pohybů, taps, flicks, curls, knee lifts, kicks atd. 

• využití krátkých a dlouhých pák v pohybech horních a dolních končetin 
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• neustálé zapojení pohybu horních končetin v průběhu celé sestavy 

• rychlost pohybů (ne hudby) 

• prokázání vysoké úrovně kardiovaskulární vytrvalosti a předvedení perfektní fyzické 

zdatnosti 

• použití prvků z oblasti power step 

• využití různých postavení závodníků vůči stepu, včetně při postavení stepu nadél 

• co nejvyšší množství stepping action zvyšuje intenzitu (minimum choreografie na 

zemi). 

 

Variabilita krokových variací a přechodů 25% 

• variabilita krokových variací pomocí širokého rejstříku různých kroků 

• variabilita v orientaci postavení stepu a postavení závodníků vůči stepu 

• variabilita přechodů z jednoho stepu na druhý 

• variabilita formací stepů, změn pozic mezi členy týmu (swaps) bez ztráty stepping 

action 

• vyvarovat se opakování pohybů a sekvencí dolní části těla 

• využití variability „leg levels“ - taps, flicks, curls, knee lifts, kicks  

• vyvarovat se opakování pohybů a sekvencí horní části těla. 

 

Provedení 25% 

• vysoká úroveň techniky a kvality stepping action 

• správný pohyb chodidel při výstupu na step a sestupu 

• přesná poloha chodidel a kontrola všech pohybů 

• rychlost a kontrola krokových variací a přechodů 

• správné držení celého těla a jednotlivých částí těla 

• lehkost provedení 
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• vysoký standard v předvedení celé sestavy 

• vzít v úvahu seznam přijatelných a nepřijatelných cviků 

• zachování základní linie steppingu 

• odpovídající držení těla je důležité v prevenci sportovních zranění, závodníci by si 

proto měli připomínat správné držení těla během všech pohybů na stepu. 

 

Následující tabulka ukazuje základní body správného držení těla při steppingu: 

 

 

 

4. 3 Kritéria rozhodčích Artistic 

Všechny pohyby musí být vhodné a odpovídat charakteristice stepu. 

Choreografie  30% 

Interpretace hudby 25% 

Synchronizace  25% 

Prezentace  20% 

Uvedený procentuální poměr se týká struktury a choreografie sestavy a zdůrazňuje stejný 

význam všech kritérií. Nejedná se o specifikaci kritérií ppro účely rozhodování.  

 

Choreografie 30% 

• pohyby by měly být vhodné pro step a zahrnovat stepping action s minimem 

choreografie na zemi 

o ramena jsou vzadu, hrudník směřuje vzhůru, mírně podsazená pánev, měkká kolena 

o vyhnout se “uzamknutí” kolenních kloubů a dolní části zad 

o vyhnout se hyperextenzi zad 

o vyhnout se příliš velkému náklonu vpřed při výstupu na step a sestupu 
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• originalita 

• kreativita krokových variací s různou orientací stepu a různým postavením závodníků 

vůči stepu 

• originalita a kreativita ve formacích a změnách stepu bez ztráty stepping action 

• kreativita ve změnách závodníků mezi sebou  

• vhodný a účelný prostor mezi členy týmu 

• kreativita v pohybech horních a dolních končetin 

• nepředvídatelné sekvence a přechody 

• choreografie s interakcí 

• kreativita v použití vertikálních rovin a využití prostoru. 

 

Intepretace hudby 25% 

• vhodný výběr hudby a jejího tempa 

• neoddělitelnost hudby a pohybu (hudebně pohybové vztahy) 

• Využití výšek, hloubek, rytmu a vokálů  - hudebně pohybové vztahy  

• pohyb by měl odpovídat tématu (pokud existuje) 

• schopnost využít hudebně pohybové vztahy všemi členy týmu. 

 

Synchronizace 25% 

• prokázání stejné úrovně pohybových schopností všech členů týmu 

• všichni členové týmu by měli předvést sestavu na hudbu se stejnou intenzitou 

• synchronizace výrazu 

• sólo sestava nebude oceněna. 

 

Prezentace 20% 
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• dynamika a výraz obličeje v průběhu sestavy 

• schopnostprojevit vzrušení a entusiasmus 

• schopnost projevit sebevědomí a emoce 

• oční kontakt s publikem 

• variabilita a plynulost prezentace 

• vhodný a přirozený výraz 

• interakce mezi členy týmu s vědomím, že jde o tým a ne o jednotlivce 

• upřímný a přirozený výraz, ne teatrální výraz 

• osobnost a vitalita v sestavě jako součást týmovéprezentace  

• vhodný a sportovní úbor, který je adekvátní choreografii (ne teatrální). 

 

4. 4 Přijatelné cviky 

• skoky doskokem na jedno nebo obě chodidla (na stepu, na zemi) 

• prvky flexibility jako přechody (ne výdrže) 

• zvedačky (lifts) jako úvodní a závěrečná póza (ve stoji či na zemi). 

 

4. 5 Nepřijatelné cviky 

• kliky ležmo na jedné nebo obou pažích 

• prvky statické síly (press) na jedné nebo obou pažích 

• pády ze stoje do kliku ležmo 

• skoky do kliku ležmo 

• skoky do širokého sedu roznožného nebo do rozštěpu 

• gymnastické/akrobatické cviky např. (Back flip – přemet vzad, Handspring – přemet 

vpřed, salto, přemet stranou atd.) 

• skoky ze stepu na zem 

• skoky z jednoho stepu na druhý 
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• sestupy vpřed ze stepu a výstupy zády vzad na step 

• zvedání nebo naklánění stepu, pokud je na něm jiný závodník 

• zvedačky (lifts) na stepu 

• skládání stepů na sebe navzájem (Stacking). 

Loga nebo značky na povrchu stepu nejsou povoleny. 

 

 

5 Grande Aerobic týmy – hodnocení sestavy 

5. 1 Úvod 

Fitness Aerobic vychází z high impact aerobic, stejně jako hudba, která má velmi silné a jasné 

beaty. Sestava neobsahuje žádné povinné cviky. Nedoporučuje se zařazovat prvky ze 

sportovního aerobiku. Sestava by se měla zaměřit na neustálé high impact aerobic 

kombinace, které jsou povyšovány kreativními sekvencemi.  Rozpětí tempa hudby pro tuto 

kategorii má být 150-160 BPM. Pokud je použita rychlejší hudba než 160 BPM, artistic 

rozhodčí udělí srážku, která může ovlivnit celkový ranking. 

 

5. 2 Kritéria rozhodčích Technic 

Všechny pohyby musí být vhodné a odpovídat charakteristice high impact Fitness Aerobic. 

Obtížnost     25% 

Intenzita     25% 

Variabilita krokových variací a přechodů 25% 

Provedení     25% 

Uvedený procentuální poměr se týká struktury a choreografie sestavy a zdůrazňuje stejný 

význam všech kritérií. Nejedná se o specifikaci kritérií pro účely rozhodování.  

 

Obtížnost 25% 

• využití složitých (obtížných) krokových variací charakteristických pro high impact 

aerobics 
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• využití složitých (obtížných) pohybů paží 

• využití složitých a rychlých přechodů ve spojení s pohyby nohou a chodidel 

• využití protilehlých rovin 

o v pohybech horních končetin 

o v pohybech dolních končetin 

o mezi členy týmu 

• využití mnoha částí těla a mnoha svalových skupin současně. 

 

Intenzita 25% 

• pohyby vyžadující vysoký výdej energie a úsilí 

• využití různých vertikálních rovin (těžiště) – cvičení na zemi, dotyk (dřep, výpad), ve 

stoji, high impact, skoky) a svalových kontrakcí 

• využití krátkých a dlouhých pák v pohybech horních a dolních končetin 

• neustálé zapojení pohybů dolních končetin (leg levels) jako flicks, knee lifts a kicks 

• rychlost pohybů (ne hudby) 

• prokázání vysoké úrovně kardiovaskulární vytrvalosti a předvedení perfektní fyzické 

zdatnosti 

• neustálé využívání plochy v průběhu celé sestavy 

• choreografie by měla zahrnovat co nejvyšší množství prvků z high impact. 

 

Variabilita pohybů 25% 

• vyhnout se opakování při výběru z širokého rejstříku pohybu high impact aerobic 

• variabilita pohybů paží s využitím dlouhých a krátkých pák 

• variabilita různých úrovní pohybů těžiště (vertical levels) – ze země do stoje, ze stoje 

na zem atd. 

• variabilita formací, v postavení a směrech pohybů závodníků 
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• variabilita pohybů dolních končetin (leg levels) jako flicks, knee lifts a kicks 

• vyvarovat se opakování pohybů a sekvencí horní i dolní části těla. 

 

Provedení 25% 

• vysoká úroveň techniky a kvality v pohybech, včetně provedení vybraných prvků 

• přesná poloha chodidel a kontrola všech pohybů paží, nohou a chodidel 

• rychlost a kontrola krokových variací a přechodů z high impact a správné provedení 

přechodů 

• správné držení celého těla a jednotlivých částí těla 

• lehkost provedení 

• ukázat vysoký standard v průběhu předvedení celé sestavy 

• vzít v úvahu seznam přijatelných a nepřijatelných cviků. 

 

5. 3 Kritéria rozhodčích Artistic 

Všechny pohyby musí být vhodné a odpovídat charakteristice aerobiku. 

Choreografie  30% 

Interpretace hudby 25% 

Synchronizace  25% 

Prezentace  20% 

Uvedený procentuální poměr se týká struktury a choreografie sestavy a zdůrazňuje stejný 

význam všech kritérií. Nejedná se o specifikaci kritérií pro účely rozhodování.  

 

Choreografie 30% 

• pohyby by měly být vhodné pro fitness aerobic a ne pro sportovní aerobik 

• originalita a kreativita pohybů z high impact aerobic 

• použití různých postavení závodníků a směrů jejich pohybu 
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• vhodný a účelný prostor mezi členy týmu 

• nepředvídatelné sekvence  

• choreografie s interakcí 

• kreativita v použití vertikálních rovin a využití prostoru 

• originalita a kreativita. 

 

Intepretace hudby 25% 

• vhodná hudba a tempo pro fitness aerobic 

• neoddělitelnost hudby a pohybu (hudebně pohybové vztahy) 

• využití hudebních zákonitostí - výšky, hloubky, rytmus, vokály 

• pohyb by měl odpovídat tématu (pokud existuje) 

• schopnost využít hudebně pohybové vztahy všemi členy týmu. 

 

Synchronizace 25% 

• stejná úroveň všech členů týmů – v provedení i timingu  

• všichni členové týmu by měli předvést sestavu se stejnou intenzitou 

• sólo sestava nebude oceněna. 

 

Prezentace 20% 

• projevit dynamiku a výraz obličeje v průběhu sestavy 

• schopnosti projevit vzrušení a entusiasmus 

• schopnost projevit sebevědomí a emoce 

• oční kontakt s publikem 

• variabilita a plynulost prezentace 

• vhodný a přirozený výraz 
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• interakce mezi členy týmu a vědomím, že jde o tým a ne o jednotlivce 

• upřímný a přirozený výraz, ne teatrální výraz 

• osobnost a vitalita v sestavě jako součást týmová prezentace  

• vhodný a sportovní úbor, který je adekvátní choreografii (ne teatrální). 

 

5. 4 Přijatelné cviky 

• skoky doskokem na jedno nebo obě chodidla  

• kliky ležmo na obou rukách 

• press oporem o obě paže jako přechody (ne s obraty) 

• prvky flexibility jako přechody (ne výdrže) 

• pády ze stoje do kliku ležmo 

• zvedačky (lifts) a podepření (supports) ve stoji či na zemi 

• vlastní nebo asistované odhození (ve stoji či na zemi) 

• kotoul, vzklopka, stoj na rukou bez výdrže 

• přemet stranou, včetně provedení na předloktích. 

 

5. 5 Nepřijatelné cviky 

• kliky ležmo na jedné ruce 

• prvky statické síly (press) na jedné ruce 

• skoky do kliku ležmo 

• skoky do širokého sedu roznožného nebo rozštěpu 

• gymnastické/akrobatické cviky (Back flip – přemet vzad, Handspring – přemet vpřed, 

salto atd.). 

 

 



 

  

FISAF INTERNATIONAL, PRAVIDLA FITNESS STEP TÝMY A AEROBIK TÝMY, 2018 - 2020 29 

 

6 Performance Aerobic týmy 
 

6. 1 Uvedení 

Sestava v kategorii Performance Aerobic týmy je cílena na předvedení, kontakt s publikem a 

zábavnou formu interpretace. Kombinace prvků HI a tance prokazuje dynamiku, uměleckou 

a fyzickou zdatnost týmu. 

Neexistují žádné povinné nebo povinně volitelné prvky, neboť tyto prvky nejsou 

charakteristické pro tuto kategorii. 

 

6. 2 Kritéria rozhodčích Technic 

 

Intenzita     50% 

Provedení     50% 

Uvedený procentuální poměr se týká struktury a choreografie sestavy a zdůrazňuje stejný 

význam všech kritérií. Nejedná se o specifikaci kritérií pro účely rozhodování.  

 

Intenzita 50% 

• pohyby vyžadující vysoký výdej energie a úsilí 

• využití různých vertikálních rovin (těžiště) – cvičení na zemi, dotyk (dřep, výpad), ve 

stoji, high impact, skoky) a svalových kontrakcí 

• využití krátkých a dlouhých pák v pohybech horních a dolních končetin 

• rychlost pohybů (ne hudby) 

• prokázání vysoké úrovně kardiovaskulární vytrvalosti a předvedení perfektní fyzické 

zdatnosti 

• neustálé využívání plochy v průběhu celé sestavy 

• choreografie by měla zahrnovat co nejvyšší množství prvků z high impact. 

 

Provedení 50% 

• správné držení celého těla 
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• správné polohy a pohyby v jednotlivých kloubních spojeních 

• vysoká úroveň techniky a kvality v pohybech 

• přesná poloha chodidel a kontrola všech pohybů paží, nohou a chodidel 

• lehkost provedení 

• ukázat vysoký standard v průběhu předvedení celé sestavy 

• stejná úroveň pohybových schopností a techniky všech členů týmu 

• prvky obtížnosti mohou být zařazeny do sestavy, ale budou hodnoceny stejně jako 

základní pohybové dovednosti, např. high kick bude stejně hodnocen jako front split 

jump z hlediska provedení. 

 

6. 3 Kritéria rozhodčích Artistic 

 

Choreografie a hudebně pohybové vztahy 50% 

Variabilita     25% 

Visual Image     25% 

Uvedený procentuální poměr se týká struktury a choreografie sestavy a zdůrazňuje stejný 

význam všech kritérií. Nejedná se o specifikaci kritérií pro účely rozhodování.  

 

Choreografie a hudebně pohybové vztahy 50% 

• schopnost odlišovat se, udělat dojem 

• originální, plynulá, skupinová choreografie, která nearušuje plynulost a množství 

prvků high impact aerobic 

• nepředvítalná choreografie a pohyb po prostoru 

• komplexní a obtížná choreografie s využitím protilehlých rovin horních a dolních 

končetin, double tempo 

• pohyb by měl odpovídat tématu (pokud existuje). 
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Variabilita 25%  

• vyhnout se opakování pohybů tím, že bude použita široká škála pohybů z high impact 

aerobiku a tance 

• variabilita pohybů horních končetin – využití krátké a dlouhé páky, přímých pohybů i 

pohybů po kruhu a oblouku, double tempo pohybu 

• variabilita pohybů dolních končetin (leg levels) jako flicks, knee lifts a kicks, v čelné i 

bočné rovině 

• různé směry pohybu. 

 

Visual Image 25% 

• využití různých vertical levels (poloh těžiště) v pohybech a přechodech v průběhu 

sestavy 

• využití prostoru, pohyb po prostoru, orientace závodníků 

o interakce mezi členy týmu 

o formace, změny mezi členy týmu (swaps) 

o vše, co může vytvořit vizuální efekt pro diváky a rozhodčí 

• vhodný úbor, který je adekvátní choreografii i hudebnímu doprovodu (ne teatrální). 

 

6. 4 Kritéria rozhodčích Performance 

 

Předvedení  75% 

Synchronizace  25% 

Uvedený procentuální poměr se týká struktury a choreografie sestavy a zdůrazňuje stejný 

význam všech kritérií. Nejedná se o specifikaci kritérií pro účely rozhodování.  

Performance judge je specialistou, což znamená, že kombinuje kritéria technických i artistic 

rozhodčích. 

 

Předvedení 75% 
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• projevit schopnost zaujmout diváky 

• schopnosti projevit vzrušení a emoce 

• schopnost „zatančit“ sestavu a vyjádřit hudbu pomocí pohybu s převahou high 

impact aerobic 

• schopnost projevit sebevědomí a prokázat snadnost provedení pohybu 

• originalita a schopnost zachování celistvosti sestavy, vhodné propojení hudby, 

choreografie, kostýmu a prezentace. 

 

Synchronizace 25% 

• Artistic synchronizace: 

o schopnosti vykonávat pohyby v souladu s hudbou 

o timing (vykonávat pohyby ve stejnou dobu) 

o stejná úroveň prezentace 

• Synchronizace techniky:  

o Schopnost prokázat stejnou úroveň pohybových schopností a provedení. 

 

 

7 všeobecné požadavky 

7. 1 Etický kodex 

Sportovci a trenéři jsou povinni dodržovat ducha sportu a jeho etické hodnoty, zásady fair 

play, národní a mezinárodní antidopingové kodexy a další platná pravidla a předpisy.  

Fair Play se často charakterizuje jako "duch sportu", což je podstatou olympismu. Duch 

sportu je oslavou lidského ducha, těla a mysli, a je charakterizují ho následující hodnoty: 

etika, fair play a čestnost 

zdraví 

výborný výkon 

charakter a vzdělávání 

zábava a radost 
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týmová práce 

oddanost a angažovanost 

respektování pravidel a řádů 

respekt k sobě a ostatním účastníkům 

odvaha 

společenství a solidarita 

 

7. 2 Diskvalifikační postup 

7. 2. 1 Důvody diskvalifikace 

Tým může být diskvalifikován pro porušení uvedených principů chování (viz kap. 7. 1 Etický 

kodex): 

• etika, fair play a čestnost 

• respekt k pravidlům a právu 

• respekt k ostatním účastníkům soutěží 

 

7. 2. 2 Postup při diskvalifikaci 

Hlavní rozhodčí nebo člen Technické komise předá písemné varování týmu, který porušil 

etický kodex (viz kap. 10. 1) a upozorní ho, že tento přestupek může vést k diskvalifikaci. Toto 

písemné varování musí být podepsáno hlavním rozhodčím nebo členem Technické komise. 

Originál obdrží tým a kopie bude přiložena k záznamům soutěže. 

Pokud tým, který byl varován hlavním rozhodčím, pokračuje v přestupku, je hlavní rozhodčí 

oprávněn jej diskvalifikovat. Je-li tým diskvalifikován, předá hlavní rozhodčí písemné 

upozornění administrátorovi soutěže, aby vyřadil tým z hodnocení. Poté oznámí týmu, že byl 

diskvalifikován. 

 

7. 3 Antidopingová politika FISAF International 

FISAF International odsuzuje jakékoliv soutěžení za podpory drog nebo dopingových praktik, 

protože je to v přímém rozporu s etikou sportu a potencionálně škodí zdraví závodníka. 

Z tohoto důvodu je zakázáno užití jakýchkoliv látek a metod, které jsou uvedeny na seznamu 

WADA. Tyto seznamy jsou na webových stránkách: http://www.wada-ama.org/en/index.ch2 

nebo na webových stánkách Antidopingového výboru ČR www.antidoping.cz. 

http://www.wada-ama.org/en/index.ch2
http://www.antidoping.cz/
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Zjištění dopingových praktik podléhá sankcím ze strany FISAF International. Při dopingové 

kontrole v průběhu soutěží FISAF International, jsou závodníci povinni se této dopingové 

kontrole podvolit.  

 

7. 4 Protesty 

Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti, protest musí být podán hlavnímu rozhodčímu 

maximálně jednu hodinu po skončení kategorie. Poplatek za protest je 100 EUR. Protest, 

který bude obdržen po skončení soutěže, nebude brán v úvahu, pokud ho neodsouhlasí 

president FISAF International a Technická komise FISAF v naprosto zvláštních případech. V 

případě, že protest bude uznán, poplatek 100 EUR bude vrácen.  

Protest bere v úvahu hlavní rozhodčí, Technická komise a Výkonný výbor (rozhodnuto před 

soutěží). Rozhodnutí VV je konečné. Jestliže protest bude uznán jako oprávněný, poplatek 

100EUR bude vrácen dané osobě či federaci, která předtím poplatek zaplatil. 
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DODATEK 1: SLOVNÍK POJMŮ 
 

Assisted Propulsion (asistující odhození) - jeden člen týmu odhodí druhého člena týmu 

Formace - změny postavení závodníků tak, že tvoří nějaký útvar 

Lift (zvedačka) - jeden nebo více členů týmu použije jednu nebo obě paže pro zvednutí celé 

hmotnosti těla jiného člena týmu, čímž tohoto člena zvedne tak, že se jeho chodidla/tělo 

oddálí od země. 

Power move/Power step - odrazem obounož nebo jednonož skok na step a doskok obounož 

nebo jednonož. 

Self Propulsion (vlastní odhození) - jeden člen týmu použije tělo druhého člena týmu 

k vlastnímu odhození. 

Stationary - stoj obounož nebo jednonož bez rozeznatelného pochodu, kroku nebo obratu. 

Support – podepření = jeden člen týmu použije tělo jiného člena týmu k podepření vlastní 

hmotnosti těla. Podporující osoba žádným způsobem nezvedá dalšího člena týmu. Jen v 

tomto případě to bude považováno za podepření a ne zvedačku. 

Swap - změna mezi členy týmu - změna mezi členy týmu bez změny celé formace. 

Aerial somersault - salto 

Back flip - přemet vzad 

Dive roll - kotoul s letovou fází před dohmatem rukama Bridge - most 

Cartwheel - přemet stranou 

Handspring - přemet vpřed 

Handstand – stoj na rukou 

Jete Dive Roll – Dive roll provedený po skoku jete 

Round-off - rondát 
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DODATEK 2: HODNOCENÍ SESTAV 
     

FISAF FITNESS CHAMPIONSHIP - VŠECHNY KATEGORIE 

 

10.0 DOKONALÁ 

9.5  

9.0 EXCELENTNÍ 

8.5   

8.0 VELMI DOBRÁ 

7.5  

7.0 DOBRÁ 

6.5  

6.0 USPOKOJIVÁ / NADPRŮMĚRNÁ 

5.5      

5.0 ADEKVÁTNÍ / PRŮMĚRNÁ   

4.5      

4.0 NEUSPOKOJIVÁ / PODPRŮMĚRNÁ 

3.5      

3.0 SLABÁ  

2.5      

2.0      

1.5 VELMI SLABÁ 

1.0      

0.0 POUZE POKUS / DISKVALIFIKACE   
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DODATEK Č. 3 VĚKOVÉ KATEGORIE FITNESS TÝMY 

 
FISAF International Official Fitness Championships, FISAF International Open Fitness 

Championship, International competition sanctioned by FISAF International 

I. VT – Česká republika 

 

Věkové kategorie FITNESS TÝMY 

Věkové kategorie Dosažený věk Soutěžní kategorie 

Adult 
17 let a více 
 

Performance Aerobic tým 
Grande Aerobic tým 
Step tým 

Poznámky pro Adult kategorii Performance Aerobic tým: 

• jeden závodník smí být 15 nebo 16letý. 
Poznámky pro Adult kategorii Grande Aerobic tým a Step tým: 

• v 5 - 6 členném týmu smí být jeden závodník 15 nebo 16letý. 

• v 7 členném týmu smí být dva závodníci 15, 16letí. 

Junior 
 
 

14,15,16 let 
Performance Aerobic tým 
Grande Aerobic tým 
Step tým 

Poznámky pro Junior kategorii Performance Aerobic tým: 

• jeden závodník smí být 12, 13 nebo 17letý. 
Poznámky pro Junior kategorii Grande Aerobic tým a Step tým: 

• v 5 - 6 členném týmu smí být jeden závodník 12, 13 nebo 17letý. 

• v 7 členném týmu smí být dva závodníci 12, 13 nebo 17letí. 

Cadet 11,12,13 let 
Performance Aerobic tým 
Grande Aerobic tým 
Step tým 

Poznámky pro Cadet kategorii Performance Aerobic tým: 

• jeden závodník smí být 9, 10 nebo 14letý. 
Poznámky pro Cadet kategorii Grande Aerobic tým a Step tým: 

• v 5 - 6 členném týmu smí být jeden závodník 9, 10 nebo 14letý. 

• v 7 členném týmu smí být dva závodníci 9, 10 nebo 14letí. 

 

Obecné poznámky 

1. Soutěžními kategorii ve fitness týmech jsou Performance Aerobic fitness tým (5 členů 
+ 0 – 2 náhradníci), Step fitness týmy (5 – 7 členů týmu + 0 – 2 náhradníci) a Grande 
aerobic fitness tým (6 – 7 členů + 0 – 2 náhradníci). 

2. Týmy musí startovat ve své věkové kategorii, např. kadetský tým nesmí startovat v    
juniorské kategorii a juniorský tým nesmí startovat v seniorské kategorii. 
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3. Závodníci nesmí startovat dvakrát ve stejné věkové a soutěžní kategorii, např. ve 

dvou Adult Step týmech. Nicméně, smí startovat v Grande Aerobic týmu a 

v Performance Aerobic týmu. 

4. Někteří členové týmu smí startovat ve dvou věkových kategoriích dle svého věku. 
Například 16letý závodník smí být členem Performance adult aerobic týmu a zároveň 
Grande junior aerobic týmu. 
 

5. Pouze dva totožní závodníci smí startovat jak v Performance aerobic týmu, tak i v  
Grande aerobic týmu ve stejné věkové kategorii na jednom závodě. Například Grande 
cadet aerobic tým má závodníky A, B, C, D, E, F a Performance aerobic cadet tým má 
závodníky A, B, G, H, I.    
 

6. Je doporučeno, aby jeden závodník nestartoval ve více než čtyřech soutěžních 
kategoriích. FISAF International ani organizátor soutěže nenesou odpovědnost za 
harmonogram soutěže tak, aby vyhovoval závodníkům startujícím ve více soutěžních 
kategoriích. Závodník musí vzít v úvahu svůj zdravotní stav a úroveň trénovanosti při 
rozhodování o počtech startů v jedné soutěži. 
 

 

 


