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1 Cíle 

• Vytvořit vhodná pravidla pro závodníky, kteří by ještě rádi pokračovali v soutěžích; 

např. v kategoriích Individual ženy 30 let a vice, muži 35 let a více. 

• Podpořit účast sportovců v určité fázi jejich sportovní kariéry spíš, než je ztrácet. 

• Umožnit závodníkům této věkové kategorie navzájem soupeřit na Open národní 

soutěži FISAF. 

• Poskytnout závodníkům kategorie Master možnost startu na mezinárodních 

soutěžích FISAF Int. 

2 Shrnutí pravidel Master 

• Pravidla se používají soutěžích Open národních i mezinárodních. 

• Pravidla vymezují celkový počet prvků obtížnosti. 

• Pravidla omezují výši technického indexu. 

2. 1 Struktura soutěže 

Všechny mezinárodní soutěže mají dvě kola: základní kolo a finále. Účelem základního kola je 

najít 6 nejlépe hodnocených závodníků, kteří postoupí do finále. V základním kole dojde také 

ke kontrole dodržování pravidel, a to včetně závodního úboru. Pokud sestava není v souladu 

s pravidly, bude závodník/tým (dále jen závodník) hlavním rozhodčím informován hned po 

skončení základního kola. 

2. 2 Soutěžní kategorie 

I. Individual ženy 

II. Individual muži  

III. Mixed Teams (2 - 4 závodníci) 

Závodník smí startovat v různých soutěžních kategoriích. 

2. 3 Věkové kategorie  

Věk se určuje vzhledem k 31. 12. daného roku, ne k datu narození. 

I. Individual ženy: 30 let a více 

II. Individual muži: 35 let a více 

III. Mixed Team (2 členové): oba závodníci musí odpovídat věkové kategorii 

jednotlivců (muži 35 let a více, ženy 30 let a více)  
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IV. Mixed Team (3 – 4členný) – jeden člen týmu smí být mladší než je uvedeno, ale 

max. o 5 let. 

2. 4 Hudební doprovod a délka hudby. 

Délka závodní sestavy je 1:30 minuty s tolerancí plus/mínus 5 sekund. Tempo hudby je 150 – 

158 BPM. Text, který hlavní rozhodčí po konzultaci s panelem shledá nevhodným a/nebo 

urážlivým, je nepřijatelný. Závodníci nemohou po zahájení závodu požádat o změnu 

hudebního doprovodu. Hudbu a text patřící k ochranné známce nelze použít jako soutěžní 

hudbu. 

Pokud je nepřijatelná hudba, délka hudby, BPM, urážlivý text nebo text patřící k ochranné 

známce, použita/y během základního kola, hlavní rozhodčí to oznámí trenérovi a nebude 

udělena žádná srážka. Pokud je tato hudba použita ve finále, artistic rozhodčí srazí až 0,5 

bodu. 

2. 5 Oblečení 

Přijatelné oblečení 

• Celotrikot nebo dres skládající se ze dvou částí, punčocháče, cyklistické kalhoty, 

bootlegs, přiléhavý top, krátké a dlouhé kalhoty, 

• vhodné boty na aerobik nebo sportovní boty, 

• bandáž zápěstí je povolena, 

• je povoleno logo sponzora ve velikosti max. 5 x 10 cm, 

• adekvátní „podpory“ těla, 

• závodníci mohou měnit dres pro každé kolo soutěže, ale musí si být vědomi, že pokud 

jejich dres nebude odpovídat pravidlům, artistic rozhodčí udělí srážku, která může 

ovlivnit celkové pořadí.  

Nepřijatelné oblečení/rekvizity 

• Dres, který je příliš krátký a nezakrývá správně tělo, 

• tělové oleje, pokreslení těla, použití nadměrných vlasových produktů, které by mohly 

poškodit povrch nebo změnit jeho kvalitu, 

• nejsou povoleny žádné rekvizity. To zahrnuje, ale nelimituje, použití židlí, míčů, 

řetězů, motorek atd., 

• teatrální dres včetně ozdob, vlasových doplňků, rukavice, sluneční brýle atd., 

• oblečení nesmí být svlékáno kdykoliv během sestavy, 

• středně dlouhé nebo dlouhé vlasy, které nejsou učesány u hlavy, 

• špinavý, potrhaný nebo poškozený dres, 

• nevhodné boty pro sportovní aerobic, 
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• neadekvátní podpory těla, 

• šperky kromě snubního prstenu, 

• veškeré piercingové šperky musí sundány nebo vhodně zakryty páskou tělové barvy, 

• pro ženy – dres bez punčocháčů,  

• části úboru nesmí být odkládány v průběhu sestavy, ale závodník se jich může 

dotknout,  

• dres, který reprezentuje obchodní značku, 

• více než jedno logo nebo logo věší než je rozměr 5 x 10 cm, 

• dres, jehož části vlají,  

• části dresu, které mohou upadnout a/nebo poškodit povrch závodní plochy, např. 

ozdoby z peří nebo ostré dekorativní ozdoby. Závodník může mít požádán, aby změnil 

dres pro příští kolo pokud se ukáže, že dres by mohl být rizikem pro povrch závodní 

plochy či pro závodníka. 

Pokud má závodník oblečený nepřijatelný dres v základním kole, hlavní rozhodčí to oznámí 

trenérovi a nebude udělena žádná srážka. Pokud je tento dres použitý ve finále, artistic 

rozhodčí srazí až 0,5 bodu. 

2. 6 FISAF Registration Form (FRF) 

Registrace se provádí pomocí FRF, a to včetně náhradníků, pět týdnů před závodem. Pomocí 

FRF je vytvořen tzv. Skill list, tj. záznam sestavy ve sportovním aerobiku. Pro mezinárodní 

soutěže musí být tento záznam sestavy odeslán nejpozději dva týdny před zahájením 

soutěže. Přesné datum je oznámeno kanceláří FISAF International. Nejsou povoleny žádné 

změny, pokud výjimku neschválí Technická komise FISAF International. Ve FRF pro rozhodčí 

není uvedena výše technického indexu, ale BPM ano. Termíny pro registraci a odeslání 

sestavy v České republice jsou uvedeny v platném Soutěžním řádu.   

 

3 Požadavky na závodní sestavu a hodnocení 

3. 1 Požadavky na prvky obtížnosti 

Sestava musí obsahovat tři povinné prvky (Jumping Jacks, High leg kicks and Push-ups) a dále 

5 – 10 přídatných prvků (viz tabulka níže). 

• Srážku až 0,5 (za každý prvek obtížnosti) udělí všichni rozhodčí, pokud je méně než 5 

přídatných prvků.  

• Všichni rozhodčí dají srážku 0,5 za každý chybějící prvek z jednotlivých skupin, než 

uvádí tabulka – viz níže. 
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• Obsahuje-li sestava více než 10 přídatných prvků, pak rozhodčí berou v úvahu jen 

prvních deset, a to v chronologickém pořadí. 

• Neberou se v úvahu prvky, které jsou předvedeny, ale nejsou zapsány ve FRF skill list.    

Níže uvedená tabulka ukazuje požadovaný počet prvků obtížnost z jednotlivých skupin.  

Počet povinných a přídatných prvků  Min. Max. 

Povinné cviky 3 3 

Kliky 1 2 

Statická síla 1 2 

Flexibilita 1 2 

Skoky 2* 4* 

*jednotlivé skoky musí být z různých families  

Pozn. Je povolena kombinace prvků ze skupin statická síla a skoky s bonifikací 1 bodu.  

Zvedačky (lifts) jsou povoleny jako úvodní a závěrečná póza. Jedna zvedačka je povolena v 

průběhu sestavy. Počet podepření (supports) není omezen. 

Pro kategorii Master je určen stejný seznam prvků obtížnosti jako je ve stávajících pravidlech 

sportovního aerobiku, viz platná pravidla a jejich dodatky. 

Pro kategorii Master platí stejné přijatelné a nepřijatelné prvky jako jsou ve stávajících 

pravidlech sportovního aerobiku. 

Objevíli-li se v základním kole závodu nepřijatelný prvek v sestavě, hlavní rozhodčí to oznámí 

trenérovi a nebude dána žádná srážka. Pokud se tento nepřijatelný prvek objeví ve finále, 

všichni rozhodčí dají srážku až 0,5.  

 

4 Panel rozhodčích  
1 Execution rozhodčí – provedení, technické dovednosti 

2 Artistic rozhodčí - kreativita, chorografie, výběr hudby, hudební pohybové vztahy, 

předvedení, synchronizace s hudbou  

1 Aerobic rozhodčí – intenzita, kvalita  

1 Performance rozhodčí (lead) - globální pojetí sestavy s předvedením a zábavnou formu 

interpretace   
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Execution rozhodčí 

Mezi kritéria Execution rozhodčího patří - ve vztahu k dané kategorii – vyhodnotit schopnost 

závodníka předvést a ukázat variabilitu pohybů, které jsou specifické pro sportovní aerobik. 

Rozhodčí bere v úvahu také provedení a zařazení prvků, techniku a obtížnost všech pohybů. 

Execution rozhodčí zhodnotí každou sestavu na základě svých kritérií ve vztahu k ostatním 

sestavám dané kategorie.  Ranking se odvíjí od známky, která vychází z hodnoty 10 bodů. 

Artistic rozhodčí 

Klíčová slova Artistic rozhodčí zahrnují originalitu a kreativitu choreografie a hudebně 

pohybové vztahy. Rozhodčí bere v úvahu take synchronizaci, což je nejen schopnost 

závodníka být v souladu s hudbou, ale také schopnost být synchronní v týmu (stejná úroveň 

pohybových schopností a dovedností). Artistic rozhodčí hodnotí také vzhled, oblečení, 

prezentaci a interakci v týmu.  

Pokud tempo hudby neodpovídá v pravidlech danému BPM, Artistic rozhodčí udělí srážku, 

která může ovlivnit celkové hodnocení. Artistic rozhodčí zhodnotí každou sestavu na základě 

svých kritérií ve vztahu k ostatním sestavám dané kategorie.  Ranking se odvíjí od známky, 

která vychází z hodnoty 10 bodů. 

Aerobic rozhodčí 

Aerobic rozhodčí hodnotí intenzitu v průběhu celé sestavy. Intenzita je posuzována pomocí 

kvality všech pohybů – prvků obtížnosti, aerobních sekvencí, přechodů, lifts, a supports. 

Měla by být ukázána vysoká úroveň kardiovaskulární vytrvalosti a obtížnosti.  Ranking se 

odvíjí od známky, která vychází z hodnoty 10 bodů. 

Performance rozhodčí (lead) 

Kritéria pro Performance rozhodčího zahrnují globální pohled na sestavu, na schopnost 

závodníka „zatančit“, být v kontaktu s publikem a vytvořit zábavnou formu interpretace 

choreografie. Konkrétně se jedná o posouzení choreografie, hudebně pohybových vztahů, 

techniky, synchronizace, intenzity, variability a obtížnosti aerobní choreografie.  

Performance rozhodčí zhodnotí každou sestavu na základě svých kritérií ve vztahu k ostatním 

sestavám dané kategorie.  Ranking se odvíjí od známky, která vychází z hodnoty 10 bodů. 

Tato pravidla nastiňují podstatu kategorie Master. Pokud není uvedeno jinak, platí aktuální 

pravidla sportovního aerobiku. 
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5 Všeobecné požadavky 

5. 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, 

• týmová práce, 

• oddanost a angažovanost, 

• respektování pravidel a řádů, 

• respekt k sobě a ostatním účastníkům, 

• odvaha, 

• společenství a solidarita. 

5. 2 Diskvalifikační postup 

5. 2. 1 Důvody diskvalifikace 

Závodník může být diskvalifikován pro porušení uvedených principů chování (viz kap. 5. 1 

Etický kodex): 

• Etika, fair play a čestnost, 

• respekt k pravidlům a právu, 

• respekt k ostatním účastníkům soutěží. 

5. 2. 2 Postup při diskvalifikaci 

Hlavní rozhodčí nebo člen Technické komise předá písemné varování závodníkovi, který 

porušil etický kodex (viz kap. 5. 1) a upozorní ho, že tento přestupek může vést 
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k diskvalifikaci. Toto písemné varování musí být podepsáno hlavním rozhodčím nebo členem 

Technické komise. Originál obdrží závodník a kopie bude přiložena k záznamům soutěže. 

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

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

písemné upozornění administrátorovi soutěže, aby vyřadil závodníka z hodnocení. Poté 

oznámí závodníkovi, že byl diskvalifikován. 

5. 3 Doping – 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. 

Zjištění dopingových praktik podléhá sankcím ze strany FISAF International. 

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. 

Závodníci jsou povinni se účastnit dopingové kontroly při soutěžích FISAF International. 

5. 4 Protesty 

V případě mimořádných okolností může být hlavnímu rozhodčímu podán protest do jedné 

hodiny od ukončení aktuální kategorie. Poplatek za podání protestu je 100 EUR. Protesty 

budou posouzeny všemi přítomnými členy Technické komise FISAF Int. a hlavním rozhodčím, 

přičemž rozhodnutí těchto členů a HR bude konečné. Rozhodnutí TC musí být učiněno před 

finálovým kolem soutěže. 

Protesty, podané po ukončení závodu, nebudou brány v úvahu, pokud nebudou existovat 

polehčující okolnosti, které schválí prezident a Technická komise FISAF Int. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wada-ama.org/en/index.ch2
http://www.antidoping.cz/

