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Fitness týmy III. výkonnostní třídy (dále jen VT) je otevřená soutěž pro registrované závodníky 

(FISAF.cz) z řad dětí od 6 let, mládeže a dospělých. Soutěží se rozumí závod ve skladbách aerobik 

nebo step. 

 

1 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE  

Ve fitness soutěží 5 – 8členné týmy (pro kategorii 28 a více 5 – 10členné týmy) 

v následujících soutěžních kategoriích: 

1. aerobik 

2. step 

 

2 VĚKOVÉ KATEGORIE 

 

věk 5 – 6 členů v týmu 7 – 8 členů v týmu 

6 - 7 2 závodníci smí být o kategorii starší 3 závodníci smí být o kategorii starší 

8 – 10 2 závodníci smí být o kategorii 

mladší nebo starší 

3 závodníci smí být o kategorii mladší 

nebo starší 

11 – 13 dtto dtto 

14 - 16 dtto dtto 

17 - 27 dtto dtto 

28 a více dtto dtto, platí pro 7 – 10členný tým 

 
Za správnost řazení do kategorie odpovídá trenér (vedoucí skupiny).  Věk se vypočítává z věku, 
kterého závodník dosáhne v daném roce (i pokud je narozen např. až 31. 12.).  
 
Jsou povoleni pouze dva náhradníci. Všichni náhradníci musí být uvedeni v přihlášce s datem 

narození a údajem, v jakém kole budou startovat. Pokud v soutěži nastoupí tým s nižším počtem 

závodníků (ale odpovídajícím pravidlům) než je uvedeno ve startovní listině, je trenér povinen 

nahlásit neprodleně změnu hlavnímu rozhodčímu (kontrola dodržení věkových kategorií). 

V případě nenahlášení změny, bude tým okamžitě diskvalifikován. Medaile i další ceny získají 

max. dva náhradníci, pokud byli řádně přihlášeni a zaplatili startovné. 
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3 DÉLKA SESTAVY 

a. kategorie 6 - 7 let: 1:35 +/- 5 sec. 

b. ostatní kategorie: 1:45 +/- 5 sec. 

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. Maximální tempo hudby pro step je 140 

BPM, pro aerobic 160 BPM. Artistic rozhodčí udělí srážku 0,5 bodu za špatnou délku hudby nebo 

překročení limitu BPM. 

4 HUDEBNÍ DOPROVOD 

Trenéři jsou povinni dodat při přihlášení k závodu administrátorovi hudební doprovod v podobě 

hudebního souboru. Upřesnění je uvedeno v kapitole 5. 3. 3 Hudební doprovod v platném 

Soutěžním řádu. 

5 ZÁVODNÍ PLOCHA 

Závodní plocha je 9 x 9 m. 

6 OBLEČENÍ, ÚBORY 

 jednodílný dres, dvoudílný dres, punčocháče, cyklistické kalhoty, dlouhé kalhoty, úzký 
top a kalhoty 

 vhodná obuv pro aerobik 

 nátepníky a náplasti jsou povoleny 

 je povoleno logo sponzora veliké maximálně 5x10cm 

 adekvátní “opory” těla. 

7 STRUKTURA SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ 

Týmy jsou vylosovány počítačem v základním kole. Soutěž je dvoukolová pouze v případě, že 

je v jedné věkové a soutěžní kategorii sedm a více týmů. Počet kol a týmů v jednotlivých 

kolech upravuje následující tabulka: 

POČET TÝMŮ 
 

ZK FINÁLE 

1 - 20 není všichni 

21 – 30 všichni 10 

31 a více všichni 15 
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8 ROZHODČÍ 

Složení panelu - celkem 5 rozhodčích, tj. 3 techničtí a 2 artistic.  Technický rozhodčí číslo jedna je 

lead judge. Rozhodčí nominuje Sportovně technická komise FISAF.cz. Jeden z rozhodčích je 

hlavním rozhodčím. Každý rozhodčí rozhoduje nezávisle a samostatně. 

9 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 

Na soutěžích III. VT může tým dostat maximálně 6 bodů. Orientační rozdělení bodů je uvedeno 

v následující tabulce. Hodnotí se pomocí rankingu. Cílem rankingového systému je určit vítěze 

pomocí majority umístění od všech rozhodčích. Rankingový systém upřednostňuje umístění 

před součtem bodů. Podrobné vysvětlení rankingového systému je uvedeno na webových 

stránkách FISAF.CZ. 

Průměrný bodový zisk od začátku kalendářního roku III. VT Pásmo 

4,4 - 6  Jistý postup 

4,39 – 3,0 Možný postup 

 

 Orientační hodnocení sestavy III. VT  

4,4 - 6 nadprůměrná sestava 

4,39 – 3,0 mírně nadprůměrná sestava 

2,99 - 2 body průměrná sestava 

1,99 – 0 bodů podprůměrná sestava 

 

10 AEROBIC 

10. 1 Požadavky na sestavu – aerobic 

 

Kategorie 6 – 7 let a 8 – 10 let 

a. min. 5 prostorových formací 

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

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

 
Ostatní kategorie 

a. min. 8 prostorových formací 

b. 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.) 

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

 

10. 2 Kritéria hodnocení pohybové skladby aerobic 

10. 2. 1 Technic - 3 rozhodčí 

Provedení 50%    
Obtížnost 25%    
Intenzita 25%   

  

Provedení 50% 

a. držení celého těla a jednotlivých částí těla 
b. technika přídatných prvků, high a low impact aerobic sekvencí, přechodů 
c. stejná úroveň provedení a úrovně pohybových schopností 
d. nepřijatelné cviky 
 

Obtížnost 25% 

a. složitost (obtížnost) pohybů dolních končetin a chodidel reflektující high impact aerobic a 
složitost (obtížnost) pohybů paží 

b. variabilita prvků z high impact aerobiku 
c. variabilita v použití vertikálních úrovní pohybů těžiště – pohyby ze země do stoje, ze stoje na 

zem atd. 
 

Intenzita 25% 

a. choreografie zahrnující co největší obsah high impact aerobiku 
b. pohyby vyžadující vysoký výdej energie a úsilí 
c. změny poloh těžiště 
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10. 2. 2 Artistic - 2 rozhodčí 
 
Choreografie 40% 
Synchronizace 30% 
Prezentace 30% 
 
Choreografie 40% 

a. originalita a kreativita prvků z high impact aerobic 
b. kreativita v pohybech horních končetin stejně jako v pohybech dolní poloviny těla 
c. kreativita v použití choreografických (vertikálních) úrovní a využití prostoru 
d. variabilita formací, postavení členů týmu a pohybu po ploše 
e. kontakt mezi členy družstva 
f. hudebně pohybové vztahy 

 
Synchronizace 30% 

a. stejná úroveň pohybových schopností 
b. stejná úroveň techniky všech členů týmu 
c. všichni členové týmu musí předvést pohyby v stejné době  
 

Prezentace 30% 

a. vhodný a přirozený výraz (ne teatrální výraz) 
b. schopnost projevit sebevědomí a emoce 
c. oční kontakt s publikem 
d. vhodný a sportovní úbor adekvátní choreografii (ne příliš teatrální) 
 

10. 3 Aerobic - 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 prvky (např. přemet vzad, přemet vpřed, rondát atd.), ale 

přemet stranou je povolen 

 pády do kliku ležmo (pro kategorii 8 – 10 let) 

 jakékoli zvedačky (lifts) na začátku, v průběhu nebo na konci sestavy. 
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11 STEP 

11. 1 Požadavky na sestavu – step 

 

Kategorie 6 – 7 let a 8 – 10 let 

a. min. 3 prostorové formace 

b. min. 5 vzájemných výměn mezi všemi členy týmu 

 
Ostatní kategorie  

a. min. 4 prostorové formace 

b. 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. 
 
Je zakázáno tzv. přenášení stepu trenérem/závodníkem, který necvičí. Počet stepů na ploše musí 

být stejný jako počet závodníků na ploše. 

 

11. 2 Kritéria hodnocení - step 

 
11. 2. 1  Technic - 3 rozhodčí 
Provedení 50%    
Obtížnost 25%   
Intenzita 25%   
 

Provedení 50% 

a. držení celého těla a jednotlivých částí těla 
b. technika steppingu 
c. technika přídatných prvků, přechodů 
d. stejná úroveň provedení a úrovně pohybových schopností 
e. nepřijatelné cviky 

 
Obtížnost 25% 

a. složitost (obtížnost) a variabilita krokových variací charakteristických pro step aerobic 
b. složitost (obtížnost) pohybů paží 
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c. variabilita v orientaci postavení stepu a postavení závodníků vůči stepu 
 

Intenzita 25% 

a. co nejvyšší množství stepping action (stepping action je definován jako přenos celé 
hmotnosti těla ze země na step a okamžitý přenos celé hmotnosti těla ze stepu na zem), tj. 
minimum choreografie na zemi 

b. změny poloh těžiště 
c. pohyby vyžadující úsilí 

 
 

11. 2. 2 Artistic - 2 rozhodčí 

Prezentace 30% 
Choreografie 40% 
Synchronizace 30% 
 
Choreografie 40% 

a. pohyby by měly být charakteristické pro step a zahrnovat stepping action s minimem 

choreografie na zemi 

b. kreativita krokových variací stepping action s různým postavením závodníků vůči stepu  

c. kreativita v pohybech horních a dolních končetin během sestavy 

d. hudebně pohybové vztahy 

e. formace 

f. kontakt mezi členy družstva 

Synchronizace 30% 

a. stejná úroveň pohybových schopností a techniky u všech členů týmu 

b. stejná úroveň techniky 

c. všichni členové týmu musí předvést pohyby ve stejné době  

Prezentace 30% 

a. vhodný a přirozený výraz (ne teatrální výraz) 

b. schopnost projevit sebevědomí a emoce 

c. oční kontakt s publikem 

d. vhodný a sportovní úbor adekvátní choreografii (ne příliš teatrální) 
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11. 3 Step 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 

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

 skoky se stepu na zem 

 skoky z jednoho stepu na druhý 

 sestupy vpřed se stepu a výstupy zády vzad na step 

 zvedání stepu nebo naklánění stepu, pokud je někdo na něm 

 zvedačky na stepu 

 stohování stepů 

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

 
Pokud zde není uvedeno jinak, platí stávající pravidla fitness pro fitness aerobik a step pro I. VT, kde je 

možné nalézt i přesné definice pojmů, popis a hodnocení prvků. 

 


