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1 Základní ustanovení 
Český svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz je členem Mezinárodní federace sportovního aerobiku 

a fitness (FISAF International, dále jen FISAF Int.) a má právo jako jediný svaz v ČR vyhlašovat 

soutěže v soutěžních formách aerobiku ve všech věkových kategoriích, vycházející 

z technických pravidel FISAF Int., a to na základě členství ve FISAF Int. a vlastnictví ochranné 

známky úřadů pro průmyslové vlastnictví (SAMC). Dále má právo zajišťovat státní 

reprezentaci. 

 

2 Pojmy 
Soutěž - obecný pojem pro soutěžní akci pravidelného a plánovitého charakteru, obsahující 

závody daných kategorií. 

Závod - část určité soutěže. 

Vyhlašovatel - Výkonný výbor (dále jen VV) Českého svazu aerobiku a fitness, FISAF.cz (dále 

jen FISAF.cz) zařazuje soutěže do termínové listiny, odborně a organizačně ji připravuje 

včetně seminářů pro závodníky, lektory a rozhodčí. 

Organizátor - organizační složka, která závod vyhlášený vyhlašovatelem ekonomicky a 

technicky zajišťuje. 

Organizační výbor - řídí a koordinuje přípravy i vlastní realizaci závodu.  

Účastníci soutěží - závodníci, trenéři, organizátoři, rozhodčí. 

 

3 Soutěžní formy aerobiku 

3. 1 Typy soutěží 

FISAF.cz vyhlašuje následující typy soutěží: 

• Soutěžní aerobic master class (dále jen SAMC) 

• Aerobic team show (dále jen ATS)  

• Fitness – Grande aerobic týmy, Step týmy a Petite týmy (dále jen fitness) 

• Sportovní aerobik (dále jen SA) 

• Česko se hýbe (soutěž pódiových skladeb, dále jen ČSH) 

• Českomoravský pohár (sportovní aerobik a fitness týmy, dále jen ČMP) 
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3. 1. 1 Registrace závodníků 

Podmínky registrace závodníků jsou uvedeny v Registračním řádu. Povinná registrace je 

v soutěžích sportovního aerobiku a fitness týmech v I. – III. VT. Neregistrovaní i registrovaní 

závodníci startují v soutěžích Česko se hýbe a Českomoravský pohár. Neregistrovaní i 

registrovaní závodníci mohou startovat i v soutěžích SAMC a ATS, ale na Mistrovství ČR v ATS 

mohou startovat jen registrovaní závodníci. Na MČR SAMC mohou startovat závodníci 

registrovaní i neregistrovaní. 

 

3. 2 Výkonnostní třídy 

Ve sportovním aerobiku a fitness (Grande aerobic týmy, Petite týmy) existují soutěže ve 

třech výkonnostních třídách (dále jen VT), Step týmy v I. a II. VT.  V SAMC a ATS výkonnostní 

třídy nejsou. V kategorii 28 a více let ve II. VT (Step týmy) a III. VT (Grande aerobic týmy), se 

výkonnostní třídy nevyhodnocují. 

3. 2. 1 Výkonnostní třídy 

Výkonnostní třídy rozlišují závodníky podle jejich úrovně pohybových schopností a 

dovedností ve fitness týmech a sportovním aerobiku. Nositelem výkonnostní třídy je jedinec, 

tj. konkrétní závodník bez ohledu za jaký klub startuje. Každý závodník má přidělenu jednu 

VT pro sportovní aerobik a jednu pro fitness týmy. 

3. 2. 1. 1 Start 

Závodníci, kteří startují poprvé v soutěži FISAF.cz si sami vyberou, ve které výkonnostní třídě 

chtějí soutěžit.  

a. Závodníci, kteří vstupují opětně do soutěží FISAF.cz po minimálně dvouleté závodní 

pauze v soutěžích FISAF.cz (tj. SAMC, ATS, fitness a SA), si mohou zvolit výkonnostní 

třídu, ve které chtějí soutěžit. Tato výkonnostní třída smí být nižší jen o jeden stupeň 

oproti původní. Dvouletou závodní pauzou se myslí dva celé roky, a ne konkrétní 

datum posledního závodu. Např. závodnice startovala naposled 15. 5. 2011, takže 

dvouletou závodní pauzu smí závodnice použít pro rok 2014 (pauza byla v letech 

2012 a 2013). Pokud startoval závodník původně v I. VT ve sportovním aerobiku, pak 

po dvou letech může startovat ve II. VT ve sportovním aerobiku nebo ve II. VT ve 

fitness týmech (případně ve sportovním aerobiku i fitness týmech). Tento závodník 

nesmí startovat ve III. VT ani ve sportovním aerobiku ani ve fitness týmech. 

b. Start v SAMC a ATS neovlivňuje zařazení do výkonnostních tříd ve sportovním 

aerobiku a fitness týmech, vyjma zařazení do VT po dvouleté pauze. Přiklad: Pokud 

závodník/závodnice startoval/-la celý kalendářní rok pouze v ATS, tak tento rok není 

závodní pauzou.  
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c. Závodník může startovat ve sportovním aerobiku a fitness týmech v různých 

výkonnostních třídách, ale rozdíl smí být jen jedna výkonnostní třída. 

Příklady:  

Závodník smí soutěžit v I. VT v triu v SA a zároveň ve II. VT ve fitness. 

Závodník smí současně soutěžit ve II. VT ve fitness a ve III. VT v SA.  

 

d. Pokud se stane závodník nositelem I. VT v SA a současně je v III. VT fitness, potom se 

z III. VT ve fitness automaticky stává II. VT ve fitness.  

Závodník nesmí ve sportovním aerobiku startovat v různých výkonnostních třídách, např. 

pokud závodník startuje jako jednotlivec v I. VT, pak v triu musí soutěžit také v I. VT. To samé 

platí pro fitness. Startuje-li závodník ve fitness aerobic ve II. VT, pak nesmí startovat ve stepu 

v III. VT. Závodník smí startovat ve dvou věkových kategoriích, ale musí zůstat v jedné VT. 

Např. 16letá závodnice smí startovat v juniorském i seniorském fitness step v I. VT, ale není 

přípustná kombinace startů v juniorském fitness step v I. VT a v seniorském fitness step ve II. 

VT. 

Start v kategoriích 8-10 let a případný souběžný start v kategorii cadet je upraven 
v pravidlech pro 8 -10 let pro I. VT (souběžný start se týká jen 10letých závodníků). 

3. 2. 1. 2 Změna výkonnostní třídy 

Změna VT je možná pouze v případech definovaných tímto řádem. 

3. 2. 1. 3 Sjednocení výkonnostní třídy 

V případě, že je duo, trio nebo tým sestaven ze závodníků s různou VT, potom se na všechny 

členy týmu přenáší VT toho člena týmu, která je v týmu nejvyšší. Sjednocení proběhne 

okamžikem prvního dokončeného závodu. (Pokud je tým nebodován, není sjednocení 

považováno za provedené.). Nejméně jeden závodník s nejvyšší výkonnostní třídou musí 

v závodě, který sjednocuje výkonnostní třídu týmu, nastoupit ve všech kolech závodu. Při 

porušení musí být tým diskvalifikován. 

3. 2. 1. 4 Vyhodnocení výkonnostních tříd 

V každém dokončeném závodě je vypočten průměr známek (bez známek rozhodčího skill) z 

posledního absolvovaného kola pro každého závodníka/duo/trio/tým (dále jen závodník). 

Průměry z jednotlivých závodů se opět průměrují a s tímto výsledkem, zaokrouhleným na 2 

desetinná místa, je závodník zařazen do postupové tabulky. 

 

Hodnocení skill judge se dělí 16, výsledek je zaokrouhlený matematicky na jedno desetinné 

místo.  Tato známka skill judge ovlivňuje postup a sestup.  

Změny složení týmu v průběhu roku: Pokud se v průběhu roku mění složení týmu (včetně 

náhradníků), potom platí: 
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Při změně týmu, kde je jednorázově vyměněno 50% a více závodníků, je tento změněný tým 

zařazen do postupové tabulky jako nový tým a jeho výsledky nejsou slučovány s předchozími. 

Příklady:  

• Jakákoliv změna v duu - je vytvořením nového týmu. 

• Změna jednoho závodníka v triu nebo ve tříčlenném týmu - není vytvořením nového 

tria/týmu. 

• Změna dvou závodníků v triu nebo ve tříčlenném či čtyřčlenném týmu – je 

vytvořením nového týmu. 

• Při změně tria/týmu, kde je jednorázově vyměněno méně než 50% závodníků, je 

tento změněný tým považovaný za shodný s předchozím týmem a jejich výsledky jsou 

sloučeny do jediného řádku postupové tabulky. 

• Při periodické změně týmu, kde je v každých dalších závodech provedena změna 

složení pod 50 %, je tento změněný tým považovaný za stále shodný tým 

s předchozím a jejich výsledky jsou sloučeny do jediného řádku postupové tabulky. 

Příklad: 7 členný tým, změna 3 členů = sloučení výsledků s předchozími, na dalších 

závodech změna dalších 3 závodníků = V týmu sice zůstal pouze jediný původní 

závodník, ale protože změna byla postupná, jsou výsledky tohoto týmu stále 

slučovány s předchozími. 

 

3. 2. 1. 5 Rozdělení závodníků1 v postupových tabulkách ve sportovním 
aerobiku a fitness týmech v I. – III. VT 

 

Postupové a hodnotící tabulky jsou uvedeny v Dodatku I. 

Titul "Excelent" je udělován v I. VT v soutěžních formách:  

• Sportovní aerobic - ve věkových kategoriích cadet, junior, youth, adult, master 

• Fitness - ve věkových kategoriích cadet, junior, adult 
 

Po posledních závodech na konci kalendářního roku vyhlašuje Sportovně technická komise 

FISAF.cz (dále jen STK) přesný bodový limit pro postupy a sestupy pro pásma "Možný 

postup" a "Možný sestup" pro každou věkovou a soutěžní kategorii a výkonnostní třídu.   

Poté dojde k rozdělení závodníků z pásem "Možný postup" na ty, kteří postupují z dané 

výkonnostní třídy anebo v ní zůstávají, a z pásma "Možný sestup" na ty, kteří zůstávají v dané 

výkonnostní třídě nebo z ní sestupují. 

 
1 Pod termínem „závodník“ je myšlen jednotlivec, duo, trio či tým dle daného typu soutěže a VT. 
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3. 2. 1. 6 Postup do vyšší výkonnostní třídy 

Závodník, který dosáhl v postupové tabulce umístění v pásmu "Jistý postup" musí na konci 

kalendářního roku postoupit do vyšší výkonnostní třídy.  

Závodník, který dosáhl v postupové tabulce umístění v pásmu "Možný postup", musí na 

konci roku postoupit do vyšší výkonnostní třídy, pokud jsou na konci roku nad bodovým 

limitem STK vyhlášeným pro postup. 

Pokud je závodník veden ve více postupových tabulkách, potom má přednost nejlepší 

dosažený výsledek s cílem zisku vyšší VT, nebo alespoň udržení stávající VT.   

Příklad: Pokud závodník postupuje v některé tabulce do vyšší VT, potom postupuje do vyšší 

VT bez ohledu na umístění v ostatních postupových tabulkách. 

3. 2. 1. 7 Sestup do nižší výkonnostní třídy 

Závodník, který dosáhl v postupové tabulce umístění v pásmu "Jistý sestup" musí na konci 

kalendářního roku sestoupit do nižší výkonnostní třídy.  

Závodník, který dosáhl v postupové tabulce umístění v pásmu "Možný sestup", musí na konci 

roku sestoupit do nižší výkonnostní třídy, pokud je na konci roku pod bodovým limitem 

vyhlášeným STK pro sestup. 

3. 2. 1. 8 Poznámky k VT 

Správnost zařazení do výkonnostních tříd kontroluje administrátor přihlášek po podání 

přihlášky.  

Administrátor informuje trenéra o potenciálně chybném zařazení přihlášky. Pokud není 

zařazení vyřešeno konzultací do 7 dnů před začátkem závodu, potom administrátor předává 

věc k řešení STK. Hlavní rozhodčí je při zjištění špatného zařazení do výkonnostní třídy 

povinen špatně zařazeného závodníka diskvalifikovat. Pokud jsou špatná zařazení zjištěna 

zpětně, potom platí, že lze zpětně postihnout pouze ta zařazení, která vznikla v současném 

kalendářním roce.  

 

3. 3 Soutěže 

3. 3. 1 Struktura soutěží v ATS, fitness a sportovním aerobiku 

Počet kol v jednotlivých soutěžních kategoriích ukazují níže uvedené tabulky. Počty kol na 

MČR jsou uvedeny v kap. 3. 3. 2. 

Závodníci jsou vylosováni počítačem v základním kole. Ve finálovém kole startují závodníci ve 

stejném pořadí jako v kole základním kromě nepostupujících závodníků.  
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Dojde-li po uzávěrce harmonogramu (tj. 8 dní před zahájením závodu ke zvýšení či snížení 

počtu startujících (vlivem rozpadu týmů a duí, nebo vlivem odhlášení), a nový počet 

startujících odpovídá jinému počtu kol, potom se počet kol již nemění, a závod je realizován v 

již vypsaném počtu kol. 

Pokud je průběh závodu rychlejší, může být posunut start kategorie o 30 minut. Tato hranice 

může být dále překročena pouze se souhlasem trenérů všech startujících, kteří tímto budou 

ovlivněni. 

 

POČET ZÁVODNÍKŮ I. VT  

SA, MASTER, FITNESS 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE O POHÁR JITKY 

POLÁŠKOVÉ 

ZÁKLADNÍ KOLO FINÁLE 

1 – 6  pouze na nominačních závodech a 

v nominačních kategoriích 

všichni  

7 - 15 všichni 6 

16 a více všichni 10 

   

POČET TÝMŮ ATS ZÁKLADNÍ KOLO FINÁLE 

1 – 6  není všichni 

7 - 15 všichni 6 

16 a více všichni 10 

 
 

POČET ZÁVODNÍKŮ II. A III. VT SA, 
FITNESS 

 

ZÁKLADNÍ KOLO FINÁLE 

1 - 20 není všichni 

21 – 30 všichni 10 

31 a více všichni 15 
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Platné pro II. a III. VT:  

• Pokud dojde po uzávěrce harmonogramu (tj. 8 dní před zahájením závodu vlivem 

odhlášení) ke snížení počtu startujících na 20 a méně, do finálového kola postupuje 

10 závodníků.   

• Závodníci mohou nastoupit nejvíce na dva starty na jednom závodu a v jedné VT. 

3. 3. 2 Mistrovství České republiky 

Mistrovství České republiky (dále jen MČR) se koná jen v I. VT ve fitness – Grande aerobic 

týmy, Step týmy a Petite týmy (kategorie cadet, junior a adult) a sportovním aerobiku 

(kategorie cadet, junior, youth, adult a master) a dále v soutěžích SAMC (jen aerobic), ATS. 

V kategorii 8 – 10 let ve sportovním aerobiku a fitness MČR není, ale je Republikové finále o 

pohár Jitky Poláškové. Další soutěže se konají se souhlasem Českého svazu aerobiku a 

fitness, FISAF.cz. 

Do finále MČR postupují závodníci dle požadavků pravidel jednotlivých typů soutěží.  

Mistr ČR je vyhlášen pouze v případě, že se finále zúčastní minimálně 3 závodníci (dua, tria, 

týmy) v dané věkové kategorii a typu soutěže. 

MČR ve sportovním aerobiku a fitness se mohou zúčastnit i závodníci ze II. VT: 

a. Jedná se o závodníky II. VT z oblasti jistého a možného postupu ke dni podání 

přihlášek v řádném termínu 

b. závodníci ze II. VT, kteří se dostanou do finálového kola na MČR, musí pokračovat v I. 

VT (v následujícím závodu od data MČR), ostatní si mohou vybrat, zda budou 

pokračovat v I. nebo II. VT (v následujícím závodu od data MČR). Výsledky se 

započítávají do postupových tabulek I. VT a týkají se jich postupy a sestupy v této VT, 

v daných postupových tabulkách. 

c. Jen ve vážných případech vyřazení závodníka smí kvalifikované trio startovat jako 

duo, závodník z dua smí startovat jako jednotlivec.  

 
Tabulka počtu kol na MČR ve sportovním aerobiku a fitness týmech 

POČET ZÁVODNÍKŮ MČR SA, MASTER, 

FITNESS 

ZÁKLADNÍ KOLO FINÁLE 

1 - 11 všichni 6 

12 - 20 všichni 8 

21 a více všichni 10 
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POČET TÝMŮ MČR ATS ZÁKLADNÍ KOLO FINÁLE 

1 – 6  není všichni  

7 - 15 všichni 6 

16 a více všichni 10 

MČR v ATS se smí zúčastnit pouze týmy, které v sezóně absolvovaly alespoň dva závody. 

Finále bude znovu vylosováno. 

Závodníci a jejich trenéři na 1. – 3. místě republikových soutěží ČR obdrží medaili nebo pohár 

a diplom. Všichni prezentovaní účastníci obdrží diplom. 

3. 3. 3 Česko se hýbe a Českomoravský pohár 

 
Soutěž, která je určena pro registrované i neregistrované závodníky, je jednokolová. 
Republikového finále se smí zúčastnit pouze jednotlivci/týmy, kteří v sezóně absolvovali 
alespoň dva závody. Pokud se v jednom dni konají zároveň soutěže SAMC, ČMP SA i fitness, 
ČSH, ATS, tak se jeden závodník smí zúčastnit jen tří věkových a/nebo závodních kategorií 
(např. 10letý závodník bude startovat na SAMC a jako jednotlivec v ČMP – SA ve své věkové 
kategorii a zároveň jako člen týmu odpovídajícího věkového průměru v ATS). 
 

3. 4 Podmínky účasti na soutěžích FISAF.cz 

3. 4. 1 Národní soutěže 

Závodníci musí být:  

• občané České republiky nebo občané s trvalým pobytem v ČR 

• registrováni v Českém svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz (viz Registrační řád), pokud 

není uvedeno jinak v propozicích a pravidlech 

Na všech závodech (národní soutěže III. – I. VT, i MČR) je povolen start cizinců. Do finále 
postupuje určený počet závodníků z ČR dle struktury soutěže, a navíc kvalifikovaní cizinci. 

3. 4. 2 Mezinárodní soutěže 

Mezinárodních soutěží (ME, MS) a OPEN organizovaných Českým svazem aerobiku a fitness, 

FISAF.cz se mohou zúčastnit nominovaní závodníci ČR resp. další závodníci ČR, kteří se 

kvalifikují (u Open) zahraniční závodníci a závodnice, kteří splňují podmínky propozic 

soutěže. 

Na všech závodech (národní soutěže III. – I. VT, i MČR) je povolen start cizinců. Kategorie, ve 
kterých startují cizinci, jsou označeny jako OPEN. Do dalších kol závodu postupuje určený 
počet závodníků z ČR dle struktury soutěže, a navíc kvalifikovaní cizinci. Pořadí českých 
závodníků je vypočteno tak, že z výsledkové listiny jsou vypuštěna pořadí cizinců. 
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Vyhlášení v kategorii OPEN na MČR: Je provedeno vyhlášení OPEN (všech), přiděleny 
medaile, diplomy, ceny. V případě, že je pořadí MČR odlišné na prvních třech místech od 
pořadí OPEN, je provedeno vyhlášení MČR. Závodníci, kteří mají v MČR dosažené lepší pořadí 
než v OPEN, dostávají medaile za umístění v MČR, nikoliv za OPEN. Do Top Ten, nominací a 
dalších je započítáno pořadí pouze českých závodníků. 
 
Vyhlášení v kategoriích OPEN na soutěžích mimo MČR: Je provedeno vyhlášení OPEN (všech). 
Pořadí českých závodníků je oznámeno na výsledkové listině, ale není vyhlašováno, ani 
odměňováno. 

3. 4. 3 Start závodníků 

Není povolen start závodníka dvakrát ve stejné kategorii (např. ve dvou triích sportovního 

aerobiku juniorů) ani dva starty ve stejné závodní, ale různé věkové kategorii – např. 

v kategorii dua cadet a dua junior (a to i v případě, že věk závodníka by to umožňoval).  

FISAF.cz ani organizátor závodu nejsou odpovědni za eventuální překrývání jednotlivých 

soutěžních kol v rámci kategorií a výkonnostních tříd.  

3. 4. 4 Náhradníci  

Ve sportovním aerobiku v I. VT je v kategorii duí, trií a týmů povolen jeden náhradník, který 
musí být uveden a označen v přihlášce. Střídání náhradníků je povoleno i mezi jednotlivými 
koly. Využití náhradníků v soutěži nesmí porušit pravidla pro věkové složení dua, tria.  
 
Je povolen jeden náhradník v týmu (3 – 4členném) ve II. a III. VT, který musí být uveden a 
označen na přihlášce. Střídání náhradníků je povoleno i mezi jednotlivými koly při zachování 
pravidla o věkové kategorii. 
 
Ve fitness a ATS jsou povoleni pouze dva náhradníci. Všichni náhradníci musí být řádně 

přihlášeni a v přihlášce označeni "substitutor". Změny ve složení týmu, (počet vystupujících, 

nestartujících, upřesnění náhradníků) včetně využití náhradníků jsou označeny trenérem na 

prezenci, pozdější změny trenér musí nahlásit přímo hlavnímu rozhodčímu.  

V případě nenahlášení změny bude tým okamžitě diskvalifikován hlavním rozhodčím.  

Medaile a další ceny získají i náhradníci. Náhradníků se týkají i postupy a sestupy mezi VT 

stejně jako ostatních členů týmu. 

 

3. 4. 5 Účast na soutěžích 

Výjimky zařazení do soutěžních, věkových a výkonnostních kategorií jsou na soutěžích 

nepřípustné. Odpovědnost za správné zařazení má trenér.  

Při zjištění špatného zařazení do kategorie bude administrátorem soutěže provedeno 

přeřazení, pokud to není možné, bude závodník (duo, trio, tým) diskvalifikován hlavním 

rozhodčím. V případě zpětného zjištění bude závodník (duo, trio, tým) okamžitě 
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diskvalifikován hlavním rozhodčím nebo STK, a to bez náhrady případných nákladů či vrácení 

startovného. V případě zpětné diskvalifikace se vrací diplomy, medaile a ceny. 

 

 4 Příprava závodu 

4. 1 Příprava závodu 

Výběr organizátora, termínu a místa konání provádí Komise krajských vedoucích. Informace 
o závodu jsou publikovány na webu svazu, a to bez zbytečných odkladů a v co nejvyšší 
možné kvalitě.  

4. 2 Obsah propozic 

Publikované informace o závodu musí minimálně obsahovat: 

• název soutěže, typ soutěže,  

• věkové kategorie, výkonnostní třídy - pokud jsou omezeny 

• místo (přesná adresa) konání závodu 

• pořadatel, ředitel závodu, kontakty 

• nominace rozhodčích 

• lektoři (u SAMC) 

• časový harmonogram 

• další informace jedinečné pro konkrétní závod 

• datum odevzdání přihlášek. 

4. 3 Organizační tým   

Organizátor 

• je jmenován Komisí krajských vedoucích FISAF.cz 

• zodpovídá za včasnou a pečlivou přípravu závodu 

• vypracovává spolu s administrátorem časový harmonogram a dbá na jeho dodržení  
 
 
Ředitel závodu 

• zastupuje a v průběhu závodu rozhoduje jménem organizátora soutěže 

• zodpovídá za organizaci závodu 
 

Hlavní rozhodčí 

• je jmenován STK FISAF.cz 

• řídí práci poroty a je odpovědný za dodržování pravidel a Etického kodexu  

• kontroluje technický stav závodiště  

• může odvolat rozhodčího v případě záměrného porušení pravidel 

• dbá na dodržování časového harmonogramu 
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• v případě rozhodování všech sporných záležitostí spojených se závodem má hlavní 
rozhodčí nejvyšší rozhodovací pravomoc 

• schvaluje výsledkové listiny 

• posílá na FISAF.cz, řediteli závodu, předsedovi komise KV a STK hodnocení závodu  
 

Panel rozhodčích 

Struktura panelu rozhodčích je uvedena v pravidlech soutěží. Rozhodčí smí měnit svoje 

rozhodnutí v průběhu kola. 

 

Administrátor závodu 

• je určen kanceláří FISAF.cz 

• zodpovídá za včasnou a přesnou přípravu přihlášek a materiálů s nimi spojených, 
včetně hudebního doprovodu 

• vypracovává spolu s organizátorem a dbá na dodržení harmonogramu závodu 

• zpracovává výsledky závodu 

• spolupracuje s hlavním rozhodčím a ředitelem závodu 

• vytváří Top ten 
 

Moderátor 

• objektivně, nezaujatě a korektně komentuje závod 

• představuje rozhodčí, vyhlašuje výsledky a podává další informace  

• je přímo podřízen řediteli závodu 

Prezence 

• podklady pro svoji činnost dostává od administrátora závodu 

• řídí se pokyny ředitele závodu 

• zaznamenává do pokladů prezentované závodníky, náhradníky, dua, tria a týmy 

• prezence první ranní kategorie končí 15 minut před zahájením prvního kola, ostatní 

kategorie jednu hodinu před zahájením prvního kola 

Lektor pro SAMC  

Lektor pro Mistrovství ČR v SAMC je schválen STK FISAF.cz. Lektor musí znát Pravidla 

Soutěžního Aerobic Master Class a respektovat věkové zákonitosti všech kategorií. Obsah 

lekce musí být konzultován s hlavním rozhodčím. Lektor musí dbát pokynů hlavního 

rozhodčího. 
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4. 4 Přihlášky, poplatky, losování 

4. 4. 1 Přihlášky 

Přihlášky pro všechny typy soutěží  

Termín pro řádné odeslání přihlášek na soutěže sportovní aerobik a fitness týmy I. – III. VT, 

ATS, SAMC, ČSH, ČMP je uveden v Harmonogramu zabezpečení soutěží – viz tabulka níže. 

Přihláška pro I. – III. VT se realizuje pouze pomocí FRF (FISAF Registration Form) – program 

pro vyplnění přihlášky - https://fisaf.cz/dokumenty/. 

Harmonogram zabezpečení soutěží 

DEN ČINNOST 

- 60 vypsání soutěže do kalendáře akcí 

- 40 vyvěšení propozic 

- 30 uzávěrka přihlášek v řádném termínu, další přihlášky s vyšším startovným 

- 27 fakturace startovného 

- 23 zveřejnění harmonogramu akce pro SA a fitness 

- 9 uzávěrka pro další nové přihlášky 

- 8 update harmonogramu 

- 6  uzávěrka sestav SA 

- 5 předání podkladů rozhodčím, STK rozhodnutí sporných záležitostí 

0 závod 

+ 2 kompletní výsledky na webu FISAF.CZ 

+ 4 update Top ten 

 

Přihlášky pro ATS, ČMP, ČSH, SAMC 

Trenéři si vytvoří profil klubu/školy/DDM atd. v registračním systému FISAF.cz na adrese: 

http://fisaf.it4sport.cz. Poté vytvoří profil závodníka/týmu a nejpozději do data, které je 

v systému uvedeno jako konečné, ho přihlašují na jednotlivé závody. Přihláška na soutěže 

ATS, ČMP, ČSH, SAMC musí být odeslána nejpozději 30 dní před závodem. Informace lze 

dohledat také v kalendáři závodů na www.fisaf.cz.  Součástí přihlášky ČMP – sportovní 

aerobik jednotlivců a 2 - 4členných týmů je sestava, která je vytvořena na profilu 

závodníka/týmu. Sestava a hudební doprovod musí být v profilu uloženy nejpozději do 1 

týdne před závodem.  

https://fisaf.cz/dokumenty/
http://fisaf.it4sport.cz/
http://www.fisaf.cz/
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Pokud dojde po uzávěrce harmonogramu v závodu ATS ke zvýšení či snížení počtu 

startujících (vlivem přihlášení závodníků na místě či odhlášením závodníků), a nový počet 

startujících odpovídá jinému počtu kol, potom se počet kol již nemění a závod je realizován v 

již vypsaném počtu kol. 

Pokud dojde po uzávěrce harmonogramu SAMC (tj. 14 dní před zahájením závodu vlivem 

odhlášení ke snížení konečného počtu startujících, který odpovídá jinému počtu kol, je závod 

realizován v počtu kol stanoveném v bodu 2.3 pravidel SAMC.   

Pokud dojde po uzávěrce harmonogramu SAMC (tj. 14 dní před zahájením závodu vlivem 

pozdního dohlášení ke zvýšení konečného počtu startujících, který odpovídá jinému počtu 

kol, je závod realizován v původně vypsaném počtu kol. 

Obsah přihlášky 

• jméno a příjmení účastníka a rok narození závodníků (duí, trií, týmů - dále jen 
závodníků) 

• název klubu, oddílu, e-mailová adresa nebo telefon kontaktní osoby 

• typ soutěže, věková kategorie, výkonnostní třída  

• označení náhradníků 

• popis hudby: název a autor skladby 

• jméno trenéra a choreografa 

• součástí přihlášky pro sportovní aerobik je vždy záznam sestavy 
 

Přijaté přihlášky a jejich změny jsou administrátorem závodu průběžně uveřejňovány od doby 

přijetí první přihlášky na závod a to buď jako soupiska před losováním nebo startovní listina.  

4. 4. 2 Startovné 

Výše startovného: 

SA 

I.VT II.VT III.VT 

Ostatní závody 400 

400 400 
MČR 500 

FT 

I.VT II.VT III.VT 

Ostatní závody 300 

300 300 
MČR 400 

     

SAMC 

Startovné pro registrované závodníky uhrazené v termínu 200 

Startovné pro neregistrované závodníky uhrazené v termínu 300 

Platba na místě  1000 

MČR registrovaní 300 

MČR neregistrovaní 400 



  

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU AEROBIKU A FITNESS, FISAF.CZ, PLATNOST OD 1. 1. 2023 17 

 

     

ČSH ČMP ATS 

Postupové kolo 200 200 Registrovaný 200 

Republikové 
finále 

300 300 Neregistrovaný 300 

   

MČR - povinná 
registrace 

300 

       

Poplatek za pozdní zaslání přihlášky + 50 Kč za každý den po uzávěrce. 
 

 

Startovní poplatky jsou nevratné u všech druhů soutěží. Povinnost platby startovného vzniká 

podanou přihláškou v termínu ukončení řádných přihlášek a dále pak s podáním dalších 

přihlášek po řádném termínu. Za přihlášeného se považuje závodník se zaplaceným 

startovným, proto součástí přihlášky musí být potvrzení o uhrazení (na základě vystavené 

faktury nebo výzvy k úhradě). 

ATS, ČSH, ČMP, SAMC, fitness týmy, sportovní aerobik 

Za pozdní odeslání přihlášky méně než 1 měsíc před konáním závodu je penále za každý den 

zpoždění ve výši 50,- Kč za jednu přihlášku. Uzávěrka pro nové přihlášky je 9 dní před 

závodem (viz kap. 4. 4. 1 Přihlášky). Je možné změnit jméno jednoho závodníka do 7 dní před 

závodem pouze v týmu (fitness, ATS), týmu/triu/duu (sportovní aerobik), a to bez započítání 

penále. V případě změny člena týmu je startovné nepřenosné, to znamená, že bude 

doplaceno startovné za nově dopsaného člena týmu, za „odepsaného člena týmu“ startovné 

není vratné.  

V případě, že se trio ve sportovním aerobiku nemůže ze zdravotních důvodů některého 

svého člena zúčastnit závodu mohou zbylí dva členové přesunout svoji přihlášku pouze do 

kategorie Dua.  

V případě, že se Duo ve sportovním aerobiku nemůže ze zdravotních důvodů některého 

svého člena zúčastnit závodu může zbylý člen přesunout svoji přihlášku do kategorie 

jednotlivců. 

Přeřazení přihlášky je možné pouze do jednoho dne před prvním závodním dnem, do 15:00. 

(příklad: tým startuje v neděli. První soutěžní den je v sobotu. Přeřazení je možné pouze do 

pátku 15:00). 

Přesun přihlášky nezakládá možnost pozdní změny sestavy v případě, že sestavy jsou již 

uzavřeny. 

 

4. 4. 3 Sportovní aerobik – záznam sestavy 

Trenér je povinen nejpozději v neděli před následujícím víkendovým závodem do 24:00 

odeslat správný záznam sestavy pro všechny přihlášky SA pomocí FRF (příklad: pokud je 
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závod 19. – 20. 6., tak do 13. 6. do 24:00 je nutné odeslat sestavu). Na pozdější změny sestav 

nelze brát zřetel. Vzhledem k délce sestav, která je stejná u I. – III. VT, tj. 1:45 min. +/- 5 sec., 

bude chronologie zaznamenána do stejně dlouhých třetin. 

 

Tento záznam sestavy bude odeslán na každý závod zvlášť. V případě, že trenér bude chtít 

v řádném termínu změnit záznam sestavy, pak bude tato změna zaslána administrátorovi 

s přesným označením závodu (datum, místo, VT) a závodníka (jméno a příjmení, věková a 

soutěžní kategorie). 

Rozhodčí neberou v úvahu tyto prvky: 

• prvky neuvedené v záznamu sestavy, ale předvedené  

• neprovedené prvky, které jsou uvedeny v záznamu sestavy 

• prvky, které jsou zapsány chronologicky špatně 

• prvky, které jsou zapsány chronologicky špatně ve třetinách 
 

Pokud se vyskytne problém se záznamem sestavy, pak se přeruší závod a trenér bude 

okamžitě pozván k hlavnímu rozhodčímu k vysvětlení situace. K problému se vyjádří i 

administrátor soutěže. Bude-li chyba na straně trenéra, pak se nebudou hodnotit prvky dle 

pravidel. Bude-li chyba na straně administrátora, pak bude sestava normálně hodnocena, tj. 

nebudou uplatněny srážky za prvky (viz předcházející věta) a rozhodčí si záznam sestavy 

opraví. 

Veškeré osoby uvedené v přihlášce, tj. jak závodníci, tak trenéři, musí být řádně registrováni v 

IS Fisaf.cz. Pokud jde o trenéry uvedené v přihlášce, tak pro ty platí pravidlo, že v přihlášce 

může být uveden pouze trenér s platnou licencí A nebo B, který je řádně registrován. Jinou 

osobu, která nesplňuje podmínky dle předchozí věty nebude možné do přihlášky uvést.   

 

4. 4. 4 Losování 

Losování provádí administrátor závodu po uveřejnění harmonogramu. Při losování jsou 

zohledněny vícečetné starty. 

 

5 Průběh závodu 

5. 1 Prezence 

Zajišťuje administrátor závodu samoobslužnou formou, a to pouze v závodech I. – III. VT SA a 
fitness. ATS, SAMC, ČMP a ČSH závodníci (nebo trenér) se prezentují u prezence, kterou 
zajistí organizátor soutěže. 
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5. 2 Průběh závodu 

5. 2. 1 Zahájení 

Závod zahajuje ředitel závodu nebo moderátor. 

5. 2. 2 Přístup na závodiště 

Přístup na celé závodiště a do šaten mají pouze organizátoři, rozhodčí, závodníci a jejich 

trenéři. Rodiče a diváci mají přístup pouze do hlediště. Zodpovídá ředitel soutěže. 

5. 2. 3 Hudební doprovod 

Trenéři jsou povinni dodat při přihlášení k závodu I. – III. VT ve SA a fitness administrátorovi 

hudební doprovod v podobě hudebního souboru. V přihlášce k závodu (FRF) trenér uvede 

název hudebního souboru. Požadován je formát hudebního souboru WAV nebo MP3. ATS, 

ČSH a ČMP trenér vkládá hudební doprovod do profilu v registračním systému nejpozději do 

1 týdne před závodem. 

Trenér je povinen mít u sebe během závodu zálohu svých hudebních souborů na USB Flash 

disku. Pokud dojde k problému při přehrávání a záloha od trenéra není k dispozici, musí být 

startující diskvalifikován. 

Změna hudebního souboru: 

• od přihlášení do jednoho dne před prvním soutěžním dnem, do 15:00 hod.- změnu 

provede trenér úpravou FRF a změnou hudebního souboru na úložišti 

• po uplynutí termínu "den před prvním soutěžním dnem, 15:00 hod." - pokud je 

změna schválena hlavní rozhodčí, nový hudební soubor předá trenér přímo zvukaři na 

USB Flash disku. 

Pokud dojde k závažné chybě související s přehráváním hudby, trenér dojde za hlavním 

rozhodčím, který dá pokyn k zastavení soutěžního vystoupení. Trenér se po domluvě s 

hlavním rozhodčím rozhodne, jestli bude závodník sestavu opakovat ihned nebo na konci 

celé kategorie. V případě nutnosti se vyhlásí 5 minutová přestávka, po níž může závodník 

sestavu zopakovat. Tato situace je považována za "chybný start"- viz dále. 

 

Hudební doprovod, jehož text hlavní rozhodčí po konzultaci s panelem shledá nevhodným, 

bude považován za nepřijatelný. Na tuto skutečnost bude trenér upozorněn. Od příštího 

závodu musí být použita hudba jiná nebo vytvořena tzv. "clean" verze původní skladby (tzn. 

bez nevhodných pasáží). Hlavní rozhodčí o nepřijatelných doprovodech informuje hlavní 

rozhodčí následujících závodů. V případě opakovaného použití nepřijatelného doprovodu na 

příštím závodu, bude sestava penalizována 1 bodem od každého rozhodčího (kromě skill 

judge). Tento bod se týká všech soutěžních forem aerobiku. 
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5. 2. 4 Zdravotní zabezpečení závodu 

V soutěžích FISAF.cz smí startovat závodníci s dobrým zdravotním stavem. Je v zájmu 

závodníka, aby absolvoval před závodem lékařskou prohlídku. Start je na vlastní nebezpečí. 

V průběhu celého závodu tréninku a rozcvičení musí být zajištěno zdravotnické zabezpečení 

a musí být k dispozici dostatek zdravotnického materiálu k poskytnutí první pomoci. 

V případě úrazu nebo onemocnění závodníka v průběhu závodu je tato skutečnost 

neprodleně oznámena lékaři závodu, řediteli závodu a hlavnímu rozhodčímu. Pouze lékař 

rozhodne o případném pokračování cvičence v závodě. V případě odstoupení závodníka ze 

závodu, musí být toto rozhodnutí okamžitě oznámeno hlavnímu rozhodčímu a 

administrátorovi závodu.  

S ohledem na zdravotní stav závodníků a prevence zranění spolucvičenců je povoleno použití 

– tapingu, stabilizačního obvazu pružným nebo pevným obinadlem, pružné látkové nebo 

neoprénové bandáže. Je zakázán start se stabilizačními či retenčními obvazy pevného typu 

(sádra, plastová sádra, ortéza). 

Zranění během sestavy 

Závodník/duo, trio, tým (dále jen závodník) musí okamžitě přerušit sestavu. V případě 

nutnosti bude poskytnuta první pomoc. Závodník má možnost znovu předvést sestavu (s 

nebo bez náhradníka/náhradníků) na konci kategorie v případě, že nadále splňuje početní a 

věkové podmínky pro účast v kategorii. Trenér dá hlavnímu rozhodčímu okamžitě vědět, zda 

využije možnost předvést sestavu znovu na konci kategorie. Pokud závodník startoval jako 

poslední v kategorii, může být zařazena přestávka 5 minut. 

 

Zranění nebo nemoc mezi jednotlivými koly závodu 

Pokud se trenér závodníka rozhodne v důsledku zranění odstoupit ze závodu a oznámí to 

nejpozději 2 hodiny před startem dalšího kola (v ČR ihned po zjištění, nejpozději však 30 

minut před startem dalšího kola) hlavnímu rozhodčímu a administrátorovi závodu potom 

může být startovní listina dalšího kola doplněna o dalšího závodníka, který se na výsledkové 

listině předchozího kola umístil na nejlepší nepostupové pozici. Možnost doplnění do finále 

bude dodatečně kvalifikovanému týmu bezodkladně oznámena. 

Pozn. Změna soutěžní kategorie v průběhu závodu není možná. Např. nelze, aby Grande tým, 

jehož počet členů se v důsledku úrazu či nemoci snížil na 5 členů, startoval v kategorii Petite 

tým. 

 

Pozn. Výše uvedená úprava se týká definice chybného startu v pravidlech: 

Chybný start je definován jako: 

1. technický problém, který zabrání zahájení sestavy poté, co závodníci vstoupili na 

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

zahájena. 

Chybný start/přerušení je, když okolnosti jsou mimo kontrolu závodníků. To zahrnuje, ale 

není limitováno, poškození zařízení, selhání zařízení nebo cizích předmětů na ploše a zranění 

vyžadující lékařské ošetření. 

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

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

budou mít možnost provést sestavu ihned nebo na konci této kategorie. V případě nutnosti 

se vyhlásí 5 minutová přestávka, po níž může závodník sestavu zopakovat.   

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

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

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

budou diskvalifikováni.  

 

5. 3 Zpracování výsledků 

Výpočet výsledků v závodě je dán pravidly dané soutěže. Zpracování výsledků zajišťuje 

administrátor soutěže. 

Oficiální výsledky musí obsahovat: 

• název soutěže, místo a datum uspořádání závodu 

• jméno a příjmení závodníka, výsledné pořadí, dosažení částečných výsledků 
s ohledem na typ soutěže 

• příslušnost k oddílu, klubu, případně jméno týmu, je-li uvedeno 

• hlavní rozhodčí schvaluje výsledkovou listinu tím, že ukončí kolo dané věkové či 
soutěžní kategorie pomocí tlačítka na svém tabletu. Doba ukončení kategorie bude 
uvedena místo podpisu na výsledkové listině. 

• Výpočet výsledků v závodě je dán pravidly dané soutěže. Zpracování výsledků 
zajišťuje administrátor soutěže. 
 

Neoficiální kopie listin, označené jako "Speaker", "Judge", "Music", "Certificate" a podobně, 

jsou určeny pouze pro organizační zajištění závodu a jejich příjemci je nesmí dále šířit. 

 

5. 4 Podávání a řešení protestů 

V souladu s technickými pravidly FISAF se protesty proti výsledkům nepodávají v žádném 

typu soutěže. 
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5. 5  Ukončení závodu 

Závod je ukončen vyhlášením výsledků moderátorem, předáním medailí, pohárů, diplomů, 

cen. 

 

5. 6  Zpětná vazba ze závodu 

Hodnotící zprávu o průběhu a dokumentaci (články v tisku, fotografie, tiskopisy s prezentací 

sponzorů, seznam účastníků v jednotlivých kategoriích, s počty diváků apod.) zašle 

organizátor do 5 dnů po skončení závodu do kanceláře FISAF.cz. Hlavní rozhodčí pošle do 5 

dnů po skončení závodu do kanceláře FISAF.cz zhodnocení závodu. Administrátor závodu 

předává do kanceláře FISAF.cz zprávu v nutných nebo vyžádaných případech. 

 

6 Vybavení závodiště 
• osvětlení závodiště se doporučuje neoslnivým světlem 600 – 800 luxů 

• teplota na závodišti se doporučuje minimálně 18° C 

• vybavení závodiště musí odpovídat úrovni závodu  

• vyznačenou a ohraničenou závodní plochu – dle typu soutěže. 

 

7 Dopink 
Česká republika je od roku 1995 účastníkem mnohostranné mezinárodní úmluvy Rady 

Evropy tzv. “Antidopinkové úmluvy”.  

Dopink je v soutěžích přísně zakázán. Při podezření z požití dopinku má hlavní rozhodčí 

povinnost nechat vyšetřit závodníka lékařem závodu a podle jeho vyjádření nařídit lékařskou 

kontrolu. Závodník, který je vyzván antidopinkovou kontrolou, je povinen se této kontroly 

zúčastnit.              

Závodník, kterému bude prokázáno požití dopinku, bude postižen dle „Směrnice pro 

kontrolu a postih dopinku ve sportu“. 

„Seznam základních farmakologických skupin a metod dopinku“ je každoročně obnovován 

Antidopinkovým výborem ČR - lze objednat v kanceláři FISAF.cz nebo je k dispozici na 

www.antidopink.cz. 

 

8 Závěrečná ustanovení 
Rozdělení kompetencí soutěží: 

http://www.antidopink.cz/
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činnost vypracuje schvaluje konečné 

rozhodnutí 

kalendář soutěží KKV kancelář VV 

harmonogram závodu administrátor 

organizátor 

hlavní rozhodčí 

organizátor 

administrátor 

kancelář 

registrace k závodu administrátor administrátor STK 

průběh závodu - sportovní část  hlavní rozhodčí hlavní rozhodčí 

průběh závodu- organizace ředitel ředitel manažer soutěží 

 

Tento Soutěžní řád byl přijat VV FISAF.cz 19. 12. 2022 a je platný od 1. 1. 2023. 
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