
 

Sportovní víkend PEPA Opava 
 
PRAVIDLA: Fitness d�tí 
 
Všichni sout�žící musí být registrováni na startovní listin� správné v�kové kategorie a musí 
dodat hudbu pro svou sestavu. CD musí být ozna�eno jménem, klubem, m�stem. 
  
Záznam musí být nahrán na CD. Všichni sout�žící se musí legitimovat d�v�ryhodným 
dokladem totožnosti s datem narození (kopie vysv�d�ení, karta pojišt�nce, rodný list). 
  
Sout�žící ve fitness d�tí sout�ží v roce 2012 v následujících kategoriích: 
FITNESS D�V�AT 
1. od   8 do   9 let (narozeny 2003 – 2004) 
2. od 10 do 11 let (narozeny 2001 – 2002) 
3. od 12 do 13 let (narozeny 1999 – 2000) 
4. od 14 do 15 let (narozeny 1997 – 1998) 
  
FITNESS CHLAPCI  
1. od   8 do 11 let (narození 2001 – 2004) 
2. od 12 do 15 let (narození 2000 – 1997) 
  
Sout�žící sout�ží ve své kategorii b�hem celého roku (od 1. ledna do 31. prosince) ve kterém 
dosáhnou v�kového limitu své kategorie. 
Maximální délka sestavy pro všechny kategorie je 90 vte�in. 
  
Úprava k�že pomocí oleje nebo barvy je p�i sout�ži zakázáno!!! 
  
 Sout�ní disciplíny (v tomto po�adí) 
  
1.kolo: FITNESS SESTAVA (sestava bude v semifinále i ve finále!) 
Prostorové parametry: cvi�ení v prostoru o rozloze 6x6 metr�. 
  
Doporu�ené cviky: 
-         rychlá akrobacie („swinging exercises“ – nap�. p�emety, kotrmelce, salta,…) 
-         pomalá akrobacie („tensile exercises“ – nap�. stoje na rukou, na hlav�,…) 
-         silové cviky (nap�. kliky, výdrž p�i protahování a roztahování nohou,…) 
-         cviky ohebnosti (nap�. roznožky, rozšt�py,…) 
-         tanec a akrobatické skoky (nap�. skoky, oto�ky,…) 
   
Artistické požadavky: 
Pravidla hodnocení fitness sestavy hodnotí kompozici p�im��eného po�tu akrobatických, 
gymnastických a silových cvik�, stejn� jako prvky ohebnosti a choreografickou interpretaci celé 
sestavy. Fitness sestava by m�la reprezentovat charakter, temperament a motorické schopnosti 
každého sout�žícího. 
 Sestava by m�la zahrnovat základní myšlenku vyjád�enou pohyby, hudbou, kostýmem. 
  
Kulisy jsou na pódiu povoleny. Sestava by m�la být provedena herecky, což m�že rozhodnout o 
kone�ném umíst�ní, pokud bude bodový po�et stejný. 



Rozhod�í rozhodují o umíst�ní sout�žících – nejlepší získává nejmenší �íslo, kdy rozhod�í 
nesmí dát stejné umíst�ní více sout�žícím. 
  
Od�v – podle výb�ru sout�žícího. 
  
Kritéria pro hodnocení sestavy: 
-         gymnastické cviky 
-         gymnastické kombinace 
-         prvky síly 
-         prvky ohebnosti 
-         prvky tance 
-         herectví 
-         kostým 
-         téma 
-         choreografie 
-         rychlost, tempo sestavy 
-         elegance, grácie 
  
2.kolo:�TVRT-OBRATY (prezentace symetrie postavy) pouze v semifinále 
Všichni sout�žící p�icházejí na pódium v po�adí jejich startovních �ísel zleva doprava z pohledu 
rozhod�ích. Na pokyn hlavního rozhod�ího sout�žící p�edvádí �ty�i základní postoje: �tvrt-
obraty. Poté hlavní rozhod�í odvádí kategorii pry� z pódia. 
Od�v: 
D�v�ata – �erný p�iléhavý vršek (top) a �erné p�iléhavé šortky ( viz foto ). 
Chlapci – �erné p�iléhavé šortky ( viz foto ). 
Bez obuvi. 
Kritéria hodnocení symetrie postavy bere v úvahu v�k d�tí. 
Rozhod�í rozhodují o umíst�ní sout�žících - nejlepší získává nejmenší �íslo, kdy rozhod�í 
nesmí dát stejné umíst�ní více sout�žícím. 
  
Hodnocen sout�žících 
  
Sekretá� rozhod�ích v každém kole vyškrtne nejlepší a nejhorší umíst�ní u každého sout�žícího 
a se�te zbývající umíst�ní. Výsledek je sou�tem všech t�í kol (sestava semifinále, porovnávání 
semifinále a sestava finále). 
Pokud je po�et bod� stejný u více sout�žících, vít�zem se stává sout�žící, který má vyšší po�et 
lepších umíst�ní v sestav� ve finále. 


