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FITNESS, kategorie de ti 8 – 10 let I. VT  

Pro národní úroveň fitness je určena věková kategorie 8 – 10 let I. VT. Pokud zde není 

uvedeno jinak, platí stávající Technická pravidla FISAF fitness. 

Mistrovství ČR pro tuto kategorii není. V době konání MČR ostatních věkových kategorií 

proběhne závod Republikové finále o pohár Jitky Poláškové. 

1 Soutěžní kategorie 
 

 
Petite tým (5 členů)  

 
Grande Aerobic tým (5 - 7 členů) 
 

 
Step tým (5 – 7 členů) 

 

2 Věkové kategorie 
V 5 – 6 členném týmu smí být jeden závodník o jeden rok mladší (7 letý) nebo starší (11 letý). 

V 7 členném týmu smí být dva závodníci o jeden rok mladší nebo starší. 

Na mezinárodní úrovni je kategorie cadet od 10 let. Trenéři zváží, zda bude 10letý závodník 

startovat v kategorii 8 – 10 let nebo cadet. Je povoleno u 10leté závodnice startovat např. 

v kategorii Step tým ve věkové kategorii 8 – 10 a zároveň v Cadet petite týmu. Ale není 

povoleno, aby 10letá závodnice kategorie Step týmy startovala na jednom závodu v kategorii 

děti 8 – 10 a zároveň v kategorii cadet. Závodník ve věku 8 – 10 let (pravidlo platí i pro 

7letého závodníka) smí na jednom závodě startovat jen ve třech kategoriích. 

3 Délka závodní sestavy 
Délka závodní sestavy je 1:45 +/- 5 sec. Nejvyšší tempo hudby pro kategorii aerobic je 160 

BPM, pro kategorii step 140 BPM. 

4 Nepřijatelné cviky 
Kromě nepřijatelných cviků pro fitness jsou zakázány ještě následující cviky: 

• Free Falls to Push Up Position – jakékoliv pády z postojů do kliku ležmo 
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5 Step 
Předpokládá se, že závodníci budou cvičit na tak vysokých stepech, které odpovídají jejich 
výšce, úrovni pohybových schopností a úrovni techniky. Podstavec se považuje za součást 
stepu. Tým, který nebude používat podstavce ke stepům, nesmí startovat. Počet stepů na 
ploše musí být stejný jako počet závodníků na ploše. 
 

Pokud zde není uvedeno jinak, platí stávající Pravidla fitness pro I. VT, kde je možné nalézt i 

přesné definice pojmů. 

 


