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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ZsM…………Soutěž Začni s Mistry 

MsM ........ Soutěž Mistry s Mistry 

FISAF ........ Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. 

FIG............ Gymnastický aerobik České gymnastická federace, z. s. 

VT ............. Výkonnostní třída 

SAE ........... Sportovní aerobik 

PS……………Pohybové skladby 

 

1 SPORTOVNÍ AEROBIK 

1.1 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
 Jednotlivci (ženy i muži soutěží v rámci jedné soutěžní kategorie) 

 Týmy – Minitýmy – 2-3 členné – jakékoliv složení 

 – Maxitýmy – 4-6ti členné – jakékoliv složení 

1.2 VĚKOVÉ KATEGORIE 
Pro všechny soutěžní kategorie jsou stanoveny věkové kategorie: 

 A) 6 – 8 let 

 B) 9 – 11 let 

 C) 12 – 14 let 

 D) 15 a více let 

 

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je směrodatný rok narození, nikoliv datum. Rozhoduje 

věk, kterého dítě dosáhne v daném kalendářním roce. 

V kategorii Jednotlivci musí všichni závodníci soutěžit v kategorii odpovídající jejich věku. 

Věkové výjimky v kategorii Týmy se řídí aktuálními pravidly MsM. Ve dvoučlenném týmu může 

startovat jeden člen o rok mladší, než je rozmezí věkové kategorie, ve které tým startuje. Ve tří- a 

čtyřčlenném týmu může startovat pouze jeden člen týmu o rok mladší nebo o rok starší, než je 

rozmezí věkové kategorie, ve které tým startuje. V pěti- a šestičlenném týmu mohou startovat dva 

členové týmu, kteří neodpovídají věkové kategorii, ve které tým startuje. Tito členové mohou být o 

kategorii mladší nebo o kategorii starší než věková kategorie, ve které pěti- resp. šestičlenný tým 

startuje. 

1.3 OMEZENÍ STARTU ZÁVODNÍKŮ  

1.3.1 OMEZENÍ STARTŮ Z DŮVODU VYSOKÉ VÝKONNOSTI 

a) Závodníkům, kteří v loňském roce soutěžili v I.VT FISAF v kategoriích sportovního aerobiku 

nebo v soutěžích I.VT FIG v kategoriích gymnastického aerobiku. Dále závodníkům, kteří se 

v loňském roce účastnili soutěží II.VT FISAF a umístili se zde (v konečném žebříčku závodníků) 

v první polovině startovního pole v dané soutěžní kategorii. 



Omezení platí vždy pro danou věkovou kategorii ZsM, přičemž je stanovena rovnost těchto 

kategorií pro Jednotlivce i Týmy: 

            - kategorie 6-7let soutěží FISAF odpovídá kategorii A (6 – 8 let) soutěží ZsM / MsM / FIG 

            - kategorie 8-10let soutěží FISAF odpovídá kategorii B (9 – 11 let) soutěží ZsM / MsM / FIG 

            - kategorie 11-13let soutěží FISAF odpovídá kategorii C (12 – 14 let) soutěží ZsM / MsM / FIG 

            - kategorie 14-16let a 17-více let soutěží FISAF odpovídají kategorii D (15 a více let)  

  soutěží ZsM / MsM / FIG 

 

b) Závodníkům, jejichž průměrné výsledné umístění na soutěžích MsM se v loňském roce 

nacházelo v první polovině nejlepších Jednotlivců / Týmů v dané věkové a soutěžní kategorii.  

Organizátor soutěže ZsM si vyhrazuje právo pravidla omezení startů podle potřeby upravit nebo 

v ojedinělých případech rozhodnout o individuálním omezení jinak, než je uvedeno výše. 

1.3.2 UDĚLENÍ DIVOKÉ KARTY 

Závodníci na soutěžích ZsM, kteří nebudou výkonnostně odpovídat začátečnické úrovni soutěže, 

obdrží speciální ocenění a budou mít povinnost přestoupit do soutěží vyšší výkonnostní úrovně. 

1.3.3 KONTROLY A SPORNÉ PŘÍPADY 

Případné sporné případy posoudí hlavní rozhodčí, který zváží oprávněnost startu závodníka  

na soutěžích ZsM.  

1.4 SYSTÉM SOUTĚŽE 
Všechny závody soutěže ZsM probíhají jednokolově. Soutěž se skládá z jednotlivých nepostupových 

závodů. 

Při počtu skladeb v dané věkové a soutěžní kategorii do 10ti včetně bude vyhlášeno pořadí 3 

nejlepších skladeb.  Při počtu skladeb nad 10 bude vyhlášeno pořadí 6 nejlepších skladeb. Protesty 

proti hodnocení rozhodčích nejsou povoleny. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel 

v případě nutnosti. 

1.5 DRESS CODE 

1.5.1 ZÁVODNÍ CVIČEBNÍ ÚBOR 

Závodníci mohou mít jakýkoliv přiléhavý (elastický) oděv, jedno nebo vícedílný. Kamínky a flitry jsou 

povoleny. Dres musí zcela zakrývat všechny intimní části těla závodníka. V případě použití dresu 

kratšího než do půlky stehen se u dívek vyžadují punčochové kalhoty.  

1.5.2 OBUV 

Závodník musí mít pevnou sálovou obuv vhodnou pro aerobik. Barva ani typ bot nejsou 

specifikovány. 

 

 

 



1.6 POŽADAVKY NA ZÁVODNÍ SESTAVU 

1.6.1 DÉLKA ZÁVODNÍ SESTAVY 

 1:10 – 2:00 pro všechny soutěžní i věkové kategorie SAE 

1.6.2 HUDEBNÍ DOPROVOD 

Měření času začíná s prvním slyšitelným zvukem závodní hudby a končí s posledním slyšitelným 

zvukem. „Pípnutí“ na začátku sestavy se do délky hudby nepočítá.  

Hudební doprovod se nahrává společně s přihláškou do přihlašovacího systému. Každý závodník je 

povinen mít připravené ještě náhradní USB, které dodá v případě potíží s nahrávkou  

v systému.  

Pokud bude závodníkovi umožněn opakovaný start v důsledku přerušení sestavy kvůli nenačtení celé 

skladby, je závodník povinen sestavu při opakovaném startu docvičit bez hudby v případě,  

že se situace z prvního nepovedeného startu bude opakovat. 

1.7 OBSAH ZÁVODNÍ SESTAVY 

1.7.1 POVINNÉ PRVKY 

V každé sestavě musí být všechny níže uvedené povinné prvky.  

High Leg Kicks 

Sestava musí obsahovat dva po sobě následující High Leg Kicks pravou a levou nohou vpřed. Sestava 

může obsahovat i jiné High Leg Kicks jednotlivě i opakované za sebou, ale jako povinné budou 

hodnoceny první dva High Leg Kicks vpřed provedené za sebou. Minimální požadovaná výška kicků je 

90°. Rozhodčím bude hodnocena správná technika provedení prvku, nikoliv rozsah provedení.  

Kliky 

Sestava musí obsahovat 2 ihned na sebe navazující kliky (jsou povolené kliky v provedení na kolenou i 

ve vzporu ležmo). Sestava může obsahovat i jiné kliky opakované za sebou, ale jako povinné budou 

hodnoceny první dva kliky provedené za sebou. Dlaně musí zůstat od začátku do konce povinných 

kliků na místě. Rozhodčím bude hodnocena správná technika provedení prvku, nikoliv obtížnost kliků. 

Skok s rotací 

Sestava musí obsahovat skok odrazem snožmo s rotací minimálně o 180° a následným doskokem 

snožmo (na obě nohy). Rozhodčím bude hodnocena správná technika provedení prvku, nikoliv 

velikost rotace či obtížnost prvku. 

Zvedačky (v soutěži týmů) 

Zvedačky jsou hodnoceny pouze jako součást interakcí. 

 

 

 

 



1.7.2 POVINNĚ VOLITELNÉ PRVKY 

Závodníci musí mít v sestavě zařazené minimálně 3 povinně volitelné prvky z níže uvedené nabídky 

prvků soutěže MsM. Hodnoceno bude maximálně 5 povinně volitelných prvků (z níže uvedené 

nabídky prvků soutěže MsM). Rozhodčí hodnotí technické provedení těch povinně volitelných prvků, 

které závodník/trenér uvede do přihlášky na závod, nikoliv obtížnost prvků. Na další prvky, které 

budou v sestavě obsaženy, bude pohlíženo jako na součást choreografie a technickým rozhodčím 

budou hodnoceny pouze v rámci všeobecného technického provedení sestavy. 

 

Tabulka 1: Prvky obtížnosti pro rok 2020 

DYNAMICKÁ SÍLA 
Prsní klik na kolenou Prsní klik ve vzporu ležmo Tricepsový klik hinge Prsní klik na jedné ruce 

Tricepsový klik na kolenou 
Tricepsový klik ve vzporu 

ležmo 
Prsní klik "poloviční hinge" Tricepsový klik na jedné ruce 

 Helikoptéra do sedu 
Wenson klik (jedna noha „na 

rameni“) 
Helikoptéra do vzporu ležmo 

  Klik s tlesknutím 
Tricepsový klik hinge na jedné 

noze 

   A-frame 

 

STATICKÁ SÍLA 

Váha oporem o lokty Planche roznožmo Planche snožmo 
Planche roznožmo na jedné 

ruce 

Přednos s jednou nohou na 
rameni 

Přednos roznožmo Vznos roznožmo 
Přednos roznožmo s obratem 

180° 

 Přednos snožmo 
Planche s jednou nohou na 

rameni (Lifted Wenson) 
Přednos snožmo s obratem 

180° 

    

SKOKY 
Air Jack Kufr Kozák Pike Jump 

Čertík Nůžky Dálkový skok Kufr s obratem 360° 

 Čertík s obratem 180° Air Jack s obratem 180° 
Výskok s obratem 180°- Front 

Split Jump 

  Kufr s obratem 180° Prošvihlá dálka 

  Štika  

  Front Split Jump  

 

FLEXIBILITA / ROVNOVÁHA 

Provaz pravá noha Íčko s držením Íčko bez držení 
Pirueta ve stoji na jedné noze 

360°do íčka 

Provaz levá noha Rozštěp – upažit Split Roll 180° Provaz-rozštěp-provaz 

Placka 
Supine split pravá nebo levá 

noha 
Standing pravá nebo levá noha Podmetenka s držením 

Roznožení na zádech (Supine 
Straddle Split) 

Průplav 
Pirueta ve stoji na jedné noze 

180°do íčka 
Standing pravá a levá noha 

 
Pirueta ve stoji na jedné noze 

360° 
 

Pirueta ve stoji na jedné noze 
540° 

 

    

GYMNASTICKÝ PRVEK 0,3 bodu 0,4 bodu 0,5 bodu 

Přemet stranou Rondat Přemet vpřed/vzad 



1.8 SLOŽENÍ PANELU ROZHODČÍCH 
Soutěž sportovního aerobiku ZsM je hodnocena 5 rozhodčími. Tři rozhodčí hodnotí technickou 

stránku provedení prvků a sestavy, dva rozhodčí sledují a hodnotí uměleckou stránku. Rozhodčí R1 

hodnotí správné technické provedení povinných a povinně volitelných prvků obtížnosti (nikoliv jejich 

obtížnost). Rozhodčí R2 a rozhodčí R3 hodnotí správnou techniku cvičení v rámci aerobních vazeb, 

přechodových částí i během provádění prvků obtížnosti. Sledují například správné polohy paží, 

zpevnění nohou i středu těla. Rozhodčí R4 a rozhodčí R5 hodnotí v rámci uměleckého provedení 

sestavy především synchron s hudbou, synchron mezi členy týmu, adekvátnost obtížnosti 

choreografie ke schopnostem závodníka, jistotu projevu. Z pěti rozhodčích je zvolen hlavní rozhodčí, 

který dohlíží na korektnost hodnocení ostatních rozhodčích a na bezproblémový průběh soutěže. 

1.9 PROTESTY 
Protesty proti hodnocení rozhodčích nejsou povoleny. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu 

pravidel v případě nutnosti.   



2 POHYBOVÉ SESTAVY 

2.1 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE  
 Show (s náčiním či bez náčiní, jsou hodnoceny společně) - 5 a více členné týmy 

 Sportovní týmy – 5 a více členné týmy  

 Stepy – 5 a více členné týmy 

 Mini Mistři – 5 a více členné týmy (Kategorie Mini Mistři je speciální kategorie určená pro 

nejmladší závodníky. Mohou zde závodit týmy se skladbami typu show, step aerobik, 

sportovní týmy i jiné.) 

2.2 VĚKOVÉ KATEGORIE 
Rozdělení do věkových kategorií bude provedeno na základě celkového průměru věků všech členů 

týmu (tzn. součet všech věků, kterých členové dosáhnou daný kalendářní rok, vydělený počtem členů 

týmu a matematicky zaokrouhlený na 1 desetinné místo). 

2.2.1 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE SHOW, SPORTOVNÍ TÝMY A STEPY 

 A) Věkový průměr od 7,1 do 9,0 let 

 B) Věkový průměr od 9,1 do 11,0 let 

 C) Věkový průměr od 11,1 do 14,0 let 

 D) Věkový průměr 14,1 a více let 

2.2.2 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE MINI MISTŘI 

 Věkový průměr do 7 let včetně toho, že žádný ze závodníků nesmí přesáhnout věk 9 let 

v daném roce. 

2.3 OMEZENÍ STARTU 

2.3.1 OMEZENÍ STARTU ZÁVODNÍKŮ Z DŮVODU VYSOKÉ VÝKONNOSTI 

Týmům, které v loňském roce soutěžily v I.VT FISAF nebo na soutěžích I.VT FIG v kategoriích 

gymnastického aerobiku nebo týmům, jejichž průměrné výsledné umístění na soutěžích MsM či na 

soutěžích II.VT FISAF se v loňském roce nacházelo v první polovině nejlepších týmů v dané věkové a 

soutěžní kategorii, není povolen start na soutěžích ZsM. 

Organizátor soutěže ZsM si vyhrazuje právo pravidla omezení startů podle potřeby upravit nebo 

v ojedinělých případech rozhodnout o individuálním omezení jinak, než je uvedeno výše. 

2.3.2 UDĚLENÍ DIVOKÉ KARTY 

Týmy na soutěžích ZsM, které nebudou výkonnostně odpovídat začátečnické úrovni soutěže, obdrží 

speciální ocenění a budou povinni přestoupit do soutěží vyšší výkonnostní úrovně. 

2.3.3 KONTROLY A SPORNÉ PŘÍPADY 

Případné sporné případy posoudí hlavní rozhodčí, který zváží oprávněnost startu závodníků  

na soutěžích ZsM. 

2.4 SYSTÉM SOUTĚŽE  
Všechny závody soutěže ZsM probíhají jednokolově. Soutěž se skládá z jednotlivých nepostupových 

závodů. 



Při počtu skladeb v dané věkové a soutěžní kategorii do 10ti včetně bude vyhlášeno pořadí 3 

nejlepších skladeb.  Při počtu skladeb nad 10 bude vyhlášeno pořadí 6 nejlepších skladeb. Protesty 

proti hodnocení rozhodčích nejsou povoleny. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel 

v případě nutnosti. 

2.5 DRESS CODE 

2.5.1 ZÁVODNÍ CVIČEBNÍ ÚBOR 

Závodníci mohou mít jakýkoliv oděv, jedno nebo vícedílný. Oděv by měl odpovídat zvolenému stylu  

a charakteru sestavy. Kamínky a flitry jsou povoleny. Dres nesmí být nebezpečný a nesmí závodníkům 

překážet při cvičení. Dres musí zcela zakrývat všechny intimní části těla závodníků. V případě použití 

dresu kratšího než do půlky stehen se u dívek vyžadují punčochové kalhoty. 

2.5.2 OBUV 

Závodník musí mít pevnou sálovou obuv vhodnou pro aerobik. Barva ani typ bot nejsou 

specifikovány.  

2.6 POŽADAVKY NA ZÁVODNÍ SESTAVU 

2.6.1 DÉLKA ZÁVODNÍ SESTAVY 

 1:00 – 3:00 min pro všechny soutěžní i věkové kategorie 

2.6.2 HUDEBNÍ DOPROVOD 

Délka hudby musí odpovídat požadavkům na délku sestavy. Měření času začíná s prvním slyšitelným 

zvukem závodní hudby a končí s posledním slyšitelným zvukem. „Pípnutí“ na začátku sestavy se  

do délky hudby nepočítá. Délka závodní sestavy bude kontrolována v průběhu závodu.  

Rychlost hudby není blíže specifikována. Je povoleno použít mix několika hudeb. Sestava musí 

zachovávat převážně charakter aerobiku. Sestava může obsahovat i jiné styly, které však nesmějí 

převažovat nad aerobikem. 

Každý tým je povinen mít připravené ještě náhradní USB, které dodá v případě potíží s nahrávkou v 

systému.  

Pokud bude týmu umožněn opakovaný start v důsledku přerušení sestavy kvůli nenačtení celé 

skladby, je tým povinen sestavu při opakovaném startu docvičit bez hudby v případě, že se situace 

z prvního nepovedeného startu bude opakovat. 

2.6.3 OBSAH ZÁVODNÍ SESTAVY  

V pohybových skladbách nejsou stanoveny žádné povinné, povinně volitelné prvky ani další povinný 

obsah.  

2.7 HODNOCENÍ POHYBOVÝCH SKLADEB 
 V kategorii Show bude především hodnoceno zpracování zvoleného tématu skladby a projev 

závodníků. 

 V kategorii Sportovních týmů, Stepů a Minimistrů bude především hodnocena technika 

provedení zvolených pohybů, synchron s hudbou i mezi členy týmu, přesnost útvarů, 



interakce a intenzita cvičení. Dále se hodnotí radost ze cvičení, nápaditost a jistota provedení 

zvolené choreografie. 

 

2.8 SLOŽENÍ PANELU ROZHODČÍCH 
Soutěž pohybových sestav ZsM je hodnocena 5 rozhodčími. Dva rozhodčí hodnotí technickou stránku 

provedení sestavy, tři rozhodčí sledují a hodnotí uměleckou stránku. V rámci uměleckého provedení 

sestavy bude hodnocen synchron s hudbou, synchron mezi členy týmu, adekvátnost obtížnosti 

choreografie ke schopnostem závodníka, jistota projevu, nápaditost či originalita choreografie. 

2.9 PROTESTY 
Protesty proti hodnocení rozhodčích nejsou povoleny. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu 

pravidel v případě nutnosti. 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Kristýna Faktorová 

Případné aktualizace budou zveřejněny na webových stránkách www.mistrysmistry.cz 

http://www.mistrysmistry.cz/

