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Soutěží fitness týmů Českomoravského poháru (dále jen ČMP) se rozumí závod ve skladbách 
aerobik nebo step. ČMP je otevřená soutěž pro závodnice a závodníky z řad dětí od 6 let, mládeže a 
dospělých. Soutěž je určená pro všechny, kteří nestartovali v I. - III. VT, Aerobic team show (dále jen 
ATS). Startovné je 50,- Kč za osobu/ start.   
 

 
 

1 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
Ve fitness soutěží 5 – 8členné týmy v následujících soutěžních kategoriích: 

1. aerobik  
2. step   

 
 

2 VĚKOVÉ KATEGORIE  
a. průměr do 7,99 let 
b. děti: průměr 8,00 – 10, 99 let 
c. kadeti: průměr 11,00 – 13,99 let  
d. junioři: průměr 14,00 – 16,99 let 
e. senioři: 17 a více let  

 
Za správnost zařazení do kategorie odpovídá trenér (vedoucí skupiny). Věkový průměr se 
vypočítává z věku, kterého závodník dosáhne v daném roce i pokud je narozen např. až 31. 12. 
Závodník (závodníci), který se bude chtít soutěže zúčastnit neprávem, nebude připuštěn ke startu, 
při zpětném zjištění bude celý tým diskvalifikován. 

 
 

3 DÉLKA SESTAVY 
a. Pro věkové kategorie 6 – 7 let, 8 – 10 let a 11 – 13 let platí délka sestavy 1:30 min., 

povolená tolerance plus/mínus 5 sekund. 
b. Pro věkové kategorie 14 – 16 let a 17 a více let platí délka sestavy 1:40 min., 

povolená tolerance plus/mínus 5 sekund. 
Délka sestavy začíná s prvním slyšitelným zvukem a končí s posledním slyšitelným zvukem (při 
použití zvukového signálu „cuing beep“ se začíná délka sestavy měřit od tohoto zvuku). Za 
správnou délku hudebního doprovodu odpovídá trenér. Pokud je hudba mimo určenou toleranci, 
všichni rozhodčí udělí srážku 0,5 bodu. 

 
 

4 HUDEBNÍ DOPROVOD  
Hudba musí mít charakter aerobiku. Tempo hudby není přesně určeno, mělo by však být adekvátní 
věku a výkonnosti závodníků.  
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Doporučené limity pro aerobik: 
a. Kategorie 6 – 7 let   max. 135 BPM 
b. Kategorie 8 – 10 let, 11 – 13 let   max. 145 BPM 
c. Kategorie 14 – 16 let, 17 a více let  max. 150 BPM 
 
Doporučený limit pro step je 140 BPM.  
 

Trenéři jsou povinni dodat při registraci před závodem nahrávku hudby, která musí být vypálena 
jako hudební CD. Doporučujeme mít také kopii nahrávky na CD nebo flash disku.  
Pokud dojde k závažné chybě při přehrávání hudby, hlavní rozhodčí rozhodne, jestli bude závodník 
sestavu opakovat ihned nebo na konci celé kategorie.  

 
 

5 ZÁVODNÍ PLOCHA  
Závodní plocha je 9 x 9 m a je jasně označena čárou kontrastní barvy, která je široká 5 až 10 cm. 
Vnější okraj čáry je vnějším okrajem závodní plochy, tzn., že čára je součást závodní plochy. 
Závodníci se musí pohybovat uvnitř závodní plochy po celou délku sestavy.   
 

 
 

6 OBLEČENÍ – ÚBORY  
Úbor musí mít sportovní charakter - jednodílný dres nebo dvoudílný dres, punčocháče, cyklistické 
kalhoty, legíny ¾ nebo plné délky, dlouhé kalhoty, úzký top, vhodná obuv pro aerobik, nátepníky a 
náplasti jsou povoleny, je povoleno logo sponzora veliké maximálně 5x10cm, adekvátní “opory” 
těla.   

 
 

7 PŘIHLÁŠKY NA SOUTĚŽ 
Trenéři posílají přihlášky prostřednictvím online formuláře, a to nejpozději 14 dní před začátkem 
soutěže, který bude uveřejněn u propozic jednotlivých vypsaných termínů v kalendáři závodů na 
www.fisaf.cz. Po uzávěrce přihlášek bude faktura zaslána se startovným ve výši 50,- Kč na 1 osobu a 
start. Startovné je nevratné. 

 
 

8 PRŮBĚH SOUTĚŽE 
Soutěž sportovního aerobiku ČMP je jednokolová.  

 
 

9 ROZHODČÍ  
Soutěž fitness týmů rozhoduje 5 rozhodčích, jeden z nich je hlavní. Rozhodčí udělují za sestavu 
body. Celkové hodnocení je určeno tak, že nejnižší a nejvyšší bodová známka se škrtají, ostatní 
bodové známky se sčítají. Součet známek určuje pořadí týmů a řadí se od nejvyšší po nejnižší. V 

http://www.fisaf.cz/
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případě rovnosti pořadí rozhoduje pořadí hlavního rozhodčího.  
 
 
 

10 AEROBIC  

10. 1 Požadavky na sestavu 

Kategorie 6 – 7 let a 8 – 10 let  

• min. 5 prostorových formací 

• min. 2 skoky (min. jeden odrazem snožmo – např. Air jack, Tuck jump, a min. jeden 
odrazem  jednonož – např. Front jete – dálkový skok, Hitch kick – nůžkový skok, 
čertík) 

• min. 2x krátkodobé cvičení na zemi, každé z nich maximálně 16 dob   
 

Ostatní kategorie  

• min. 8 prostorových formací 

• min. 3 skoky (min. jeden odrazem snožmo – např. Air jack, Tuck jump, a min. jeden 
odrazem jednonož – např. Front jete – dálkový skok, Hitch kick – nůžkový skok, 
čertík.) 

• min. 3x krátkodobé cvičení na zemi, každé z nich maximálně 16 dob   
 

10. 2 Kritéria hodnocení pohybové skladby aerobic  

• držení celého těla a jednotlivých částí těla 

• technika aerobic sekvencí a přechodů 

• obtížnost a variabilita pohybů horních a dolních končetin  

• variabilita prvků, aerobic sekvencí a přechodů  

• choreografie zahrnující co největší obsah high impact aerobiku  

• variabilita formací, postavení členů týmu a pohybu po ploše  

• kontakt mezi členy družstva  

• hudebně pohybové vztahy   

• stejná úroveň techniky všech členů týmu,  

• vhodný a přirozený výraz (ne teatrální výraz)  

• vhodný a sportovní úbor adekvátní choreografii (ne příliš teatrální)    
 

10. 3 Aerobic - nepřijatelné cviky  

- jakékoli zvedačky (lifts) na začátku, v průběhu nebo na konci sestavy 
-  gymnastické/akrobatické prvky (např. přemet vzad, přemet vpřed, přemet stranou atd.)    
 
 

11 STEP  

11. 1 Požadavky na sestavu – step   

Kategorie 6 – 7 let a 8 – 10 let  

• min. 3 prostorové formace (step k rozhodčím krátkou stranou, dlouhou stranou, 
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na diagonálu) 

• min. 5 vzájemných výměn mezi všemi členy týmu   
 

Ostatní kategorie   

• min. 4 prostorové formace (step k rozhodčím krátkou stranou, dlouhou stranou, 
na diagonálu) 

• min. 8 vzájemných výměn mezi všemi členy týmu  
 

Výška stepu musí být stejná pro všechny členy družstva. Podstavce jsou součástí stepu. Výška stepu 
pro kategorie 6 – 7 let, 8 – 10 let a 11 – 13 let musí být minimálně 15 cm, pro ostatní kategorie 
minimálně 20 cm.   

 

11. 2 Kritéria hodnocení - step   

• držení celého těla a jednotlivých částí těla  

• technika steppingu a přechodů 

• technika přídatných prvků, přechodů  

• stejná úroveň provedení  

• obtížnost a variabilita krokových variací charakteristických pro step aerobic 

• obtížnost pohybů paží  

• co nejvyšší množství stepping action, tj. minimum choreografie na zemi 

• kreativita v pohybech horních a dolních končetin během sestavy a krokových variací 

• hudebně pohybové vztahy, formace kontakt mezi členy družstva  

• stejná úroveň techniky u všech členů týmu  

• vhodný a přirozený výraz (ne teatrální výraz)  

• vhodný a sportovní úbor adekvátní choreografii (ne příliš teatrální)  
 

11. 3 Step nepřijatelné cviky 

• jakékoli zvedačky (lifts) na začátku, v průběhu nebo na konci sestavy 

• skoky ze stepu na zem  

• skoky z jednoho stepu na druhý 

• sestupy vpřed ze stepu a výstupy zády vzad na step  

• zvedání stepu, pokud je někdo na něm  

• zvedačky na stepu  

• gymnastické/akrobatické prvky (např. přemet vzad, přemet vpřed, přemet stranou atd.) 


