
Pořádající: 
Aerobik team LENA J. Hradec – www.aerobik-team-lena0.webnode.cz            
Ředitelka závodu:  Lenka Průchová (mobil: 777 950 925), lpruchova@centrum.cz 
Administrace: Martina Průchová (mobil: 702 452 703), aerobikteamlena@seznam.cz

Pravidla soutěže

1. PÓDIOVÉ SKLADBY
Kategorie: 
A) Dle věku: 

 5 – 7 let (průměr do 7,99)
 8 – 10 let (průměr od 8,00 do 10,99)
 11 – 13 let (průměr od 11,00 do 13,99)
 14 – 18 let (průměr od 14,00 do 18,99)

B) Dle počtu: 
 MINI TEAM (2 – 6 závodníků)
 TEAMY (7 – 12 závodníků) 
 MAXI TEAMY (12 a více závodníků)

Charakteristika: 
Jedná se o kategorii určenou pro zájmové kroužky, pohybové skladby, skladby komerčního 
aerobiku, ATS atd. Obsah sestavy by měl vycházet ze zvoleného námětu skladby. Celkové 
zpracování vybraného námětu mají být přiměřené věku skupiny a úrovni její výkonnosti. Ve 
skladbě je možno využít náčiní, nářadí, různé pomůcky a vhodné rekvizity.
Délka skladby: 1:30 – 3:00
Hodnocení: 
Porota hodnotí body od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce). 
- Obsah sestavy v souladu s hudebním podkladem a námětem
- Technika provedení 
- Choreografické postavení sestavy
- Kardiovaskulární intenzita sestavy 
- Synchron 
- Vzhled, energie a dojem

2. FITNESS
Kategorie: 
A) Dle věku: 

 5 – 7 let (průměr do 7,99)
 8 – 10 let (průměr od 8,00 do 10,99)
 11 – 13 let (průměr od 11,00 do 13,99)
 14 – 18 let (průměr od 14,00 do 18,99)

Charakteristika: 
Jedná se o kategorii určenou pro týmy, které závodí na soutěžích FISAF aj. v kategorii fitness.

Sestava nemusí obsahovat námět. 
Sestava musí obsahovat: 

- nejméně 5 rozpoznatelných prostorových formací
- minimálně dva skoky (1 odrazem snožmo a 1 odrazem jednonož)

Počet závodníků: 5-8 závodníků
Délka skladby: 1:40 – 2:05
Hodnocení: 
Porota hodnotí body od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce). 
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- Technika provedení 
- Držení těla 
- Intenzita paží 
- Choreografické postavení sestavy
- Kardiovaskulární intenzita sestavy 
- Synchron 
- Vzhled, energie a dojem

3. STEP
Kategorie: 
A) Dle věku: 

 5 – 7 let (průměr do 7,99)
 8 – 10 let (průměr od 8,00 do 10,99)
 11 – 13 let (průměr od 11,00 do 13,99)
 14 – 18 let (průměr od 14,00 do 18,99)

Charakteristika: 
Jedná se o kategorii určenou pro týmy, které závodí na soutěžích FISAF aj. v kategorii step. 
Sestava nemusí obsahovat námět. 
Sestava musí obsahovat: 

- nejméně 3 rozpoznatelné prostorové formace
- minimálně 5 vzájemných výměn mezi členy

Počet závodníků: 5-10 závodníků
Délka skladby: 1:40 – 2:05
Hodnocení: 
Porota hodnotí body od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce). 
- Technika provedení (technika steppingu)
- Prostorové využití stepu
- Choreografické postavení sestavy
- Kardiovaskulární intenzita sestavy 
- Synchron 
- Vzhled, energie a dojem

4. SPORTOVNÍ AEROBIK
Kategorie: 
A) Dle věku: 

 5 – 7 let (průměr do 7,99)
 8 – 10 let (průměr od 8,00 do 10,99)
 11 – 13 let (průměr od 11,00 do 13,99)
 14 – 18 let (průměr od 14,00 do 18,99)

B) Dle počtu: 
 Duo
 Trio

Charakteristika: 
Jedná se o kategorii určenou pro týmy, které závodí na soutěžích FISAF (II. a III. VT) aj. 
v kategorii sportovní aerobik. 
Sestava musí obsahovat: 

- 3 povinné prvky (4x High Leg Kicks, 4x Push Up, 4x Jumping Jacks) 
- přídatné prvky (min. 1x klik, 1x statická síla, 4x skok, 1x flexibilita)
- aerobní vazby
- přechody

Délka skladby: 1:40 – 2:05
Hodnocení: 
Porota hodnotí body od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce). 
- Technika provedení 
- Využití plochy
- Obtížnost aerobních vazeb
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- Originálnost přechodů
- Choreografické postavení sestavy
- Kardiovaskulární intenzita sestavy 
- Synchron 
- Vzhled, energie a dojem

5. TANEC
Kategorie: 
A) Dle věku: 

 5 – 7 let (průměr do 7,99)
 8 – 10 let (průměr od 8,00 do 10,99)
 11 – 13 let (průměr od 11,00 do 13,99)
 14 – 18 let (průměr od 14,00 do 18,99)

Charakteristika: 
Jedná se o kategorii určenou pro zájmové kroužky, taneční skupiny atd. Do této kategorie 
spadají např. hip hop, street dance, funky, country dance, balet, gymnastika, disco, 
cheerleaders, mažoretky aj.  Obsah sestavy může vycházet ze zvoleného námětu skladby. 
Celkové zpracování vybraného námětu mají být přiměřené věku skupiny a úrovni její 
výkonnosti. Ve skladbě je možno využít náčiní, nářadí, různé pomůcky a vhodné rekvizity. 
Délka skladby: 1:30 – 3:00
Počet závodníků: 5 a více
Hodnocení: 
Porota hodnotí body od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce). 
- Obsah sestavy v souladu s hudebním podkladem a námětem
- Choreografické postavení sestavy
- Synchron 
- Vzhled, energie a dojem
- Originalita

Hudba: 
Doporučený hudební formát: MP3, WAW
Hudbu zašlete společně s přihláškou přes e-mail jako přílohu, nebo přes www.uschovna.cz na 
email: aerobikteamlena@seznam.cz. 
ODESÍLANÝ SOUBOR (hudba) POJMENUJTE SPRÁVNĚ DO PŘIHLÁŠKY, TAK 
JAK JEJ MÁTE ULOŽENÝ VE SVÉM PC. Např. 11-13 Vojandy AET Lena
Prosíme mít s sebou alespoň jedno náhradní CD nebo FLASH DISK se skladbou. 

Startovné: 
100,- Kč/osoba
Při opakovaném startu 50,-Kč/osoba (tj. 150,- Kč při dvou startech).

Úhrada startovného:
 Platba na místě při prezenci. 
 Platba na účet: 3000040591 / 7940. Do poznámky uvést název klubu a skladby. Peníze 

musí být na účtu nejpozději 15. 5. 2019.

Informace k soutěži: 
 Pořadatel má právo v případě malého počtu skladeb kategorie slučovat. 

(Sloučit se můžou vždy kategorie stejného zařazení a stejné věkové kategorie, tzn. 
sloučit se mohou například kat. 11-13 let MAXI TEAMY + 11-13 TEAMY.) 

 Prosíme trenéry, aby zařadili své svěřence správně do kategorií, aby během soutěže 
nedocházelo k nedorozumění.
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  Rozhodnutí poroty je z důvodu časové náročnosti organizace soutěže konečné a nelze
podávat protesty. 

 Zpětná vazba bude na požádání podávána hlavním rozhodčím po skončení každé 
kategorie. 

 Trenér zodpovídá za stávající zdravotní stav svých svěřenců v době konání soutěže.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu věku závodníků na základě jejich ZP.
 Nejlepší tři teamy obdrží v každé kategorii diplomy, medaile a ceny od sponzorů 

(ostatní týmy drobné ceny). 
 Zákaz vstupu na plochu bez přezutí. Prosíme o akceptování i trenéry.
 Občerstvení v hale zajištěno. 
 Vstupné diváci: 50 Kč/ os. 
 Bodové hodnocení rozhodčích bude uveřejněno na webových stránkách pořádajícího 

klubu. 
 Soutěž bude zaznamenána (video, fotografie), které si můžete objednat. 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky posílejte NEJPOZDĚJI do středy 15. 5. 2019
!!! POZOR NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ, NA POZDNÍ PŘIHLÁŠENÍ 
NEBUDE BRÁN ZŘETEL!!!

PŘIHLÁŠKY ODESÍLEJTE NA E-MAIL: 
aerobikteamlena@seznam.cz

8:30 – 9:30 PREZENCE

8:45 – 9:55 MOŽNOST ZKOUŠKY SKLADEB (1 minuta)

10:00 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE + NÁSTUP TÝMŮ NA PLOCHU 

10:10- 13:20 ZAČÁTEK SOUTĚŽE (Pořadí kategorií bude upřesněno)

13:25 – 13:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

13:45 PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ SOUTĚŽE

Harmonogram je pouze předběžný. Konečný harmonogram bude zveřejněn nejpozději 17. 5. 
2019. 
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