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12. ročník soutěžní nepostupové přehlídky pohybových skladeb 

pro kroužky ZŠ, MŠ, DDM, SVČ a děti ze sportovních klubů 

a fit center. 
 

Soutěže se nesmí zúčastnit týmy, které obsadily první tři místa na soutěžích pořádaných jakýmkoliv 

svazem, ani v případě, že by se soutěže zúčastnily s jinou skladbou (s výjimkou soutěží basic, ATS – 

semifinále i finále, sportovní aerobik, pohybové skladby pod ČASPV)! 

 
Pořadatel:   FIT KLUB D+M  

                    Fit klub Linda Jany Hejnalové 

 

Termín konání:   neděle 8. června 2014 

 

Místo konání:   Sportovní hala Most 

tř. Budovatelů 112/7, 434 01 Most, Most (mapka viz příloha č. 3) 

                         

Prezence:   10.00 – 11.30 hodin ve sportovní hale Most  

Zahájení:   12.00 hodin  

                             

Předpokládaný časový  

harmonogram:  10. 00 – 11.30  prezence 

10. 00 – 11.30 prostorové zkoušky zajišťuje si trenér se zvukařem  

11. 15 – 11.30 porada rozhodčích 

11. 30 – 11.40 přivítání trenérů jednotlivých týmů 

    12. 00 – 15.00             vlastní soutěž 

 

Disciplíny:   1. představení kolektivu do 1 minuty – není podmínkou, vzhledem k času 

     2. aerobní či pohybová skladba  
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Věkové kategorie aerobní skladby:   

• vychází se z aritmetického průměru všech členů týmu 

• rozhoduje převládající počet dětí stejného věku a věk dítěte dosažený v daném roce  

 

I.   5 - 7 let  (do 7, 5 let)    

II.              8 – 10   (7,6 – 10,5 let) 

III.   11 – 13  (10,6 – 13,5 let) 

IV.   14 - 17   (13,6 – 17,5 let)  

V. + VI. stepy - rozdělíme věk dle přihlášených družstev 

VII.   18 a více  (17, 6 a více) 

 

 

Věkové kategorie pohybové skladby:   

• vychází se z aritmetického průměru všech členů týmu 

• rozhoduje převládající počet dětí stejného věku a věk dítěte dosažený v daném roce  

 

I.   5 - 7 let  (do 7, 5 let)    

II.              8 – 10   (7,6 – 10,5 let) 

III.   11 – 13  (10,6 – 13,5 let) 

IV.   14 - 17   (13,6 – 17,5 let)  

VII.   18 a více  (17, 6 a více) 

 

Hodnotí se:  1. výběr hudby, choreografie, využití prostoru, výběr cviků,    

     provedení (technika) cviků 

2. celkový dojem – vzhled, využití kostýmů, sportovních  

    pomůcek či rekvizit 

                      3. originální představení kolektivu 

                       

Počet osob v týmu:  6 – 20 osob 

 

Startovné:   100,- Kč za osobu, v případě druhého startu + 50,- Kč 

Pro týmy z MŠ, ZŠ, SŠ a členy ASPV 50,- Kč za osobu (cena za medaili  

a věcné odměny pro každého účastníka) 

 

Diváci:   dospělí      30,- Kč 

   děti, studenti a důchodci   20,- Kč 

   předškolní děti    zdarma 

   trenéři nebo doprovod (2 osoby k týmu) zdarma 

   

Uzávěrka:  do 16. května 2014 

   na email: fitklubdm@seznam.cz, duffkova.iveta@seznam.cz  

   kontaktní osoba: Iveta Duffková 731 181 064 
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Do uzávěrky je třeba odeslat:  

 

1) jmennou soupisku týmu, včetně všech datumů narození a přesný věkový průměr zaokrouhlený na 

jedno desetinné místo, ROZHODUJE VĚK V DANÉM ROCE  

 

2) přihlášku pro každý tým zvlášť na vytvořeném formuláři, přijetí přihlášky vám bude emailem 

potvrzeno, v případě, že k tomu nedojde, kontaktujte nás!!! 

 

3) S podanou přihláškou do termínu uzávěrky je nutné uhradit ZÁLOHU STARTOVNÉHO 

v hodnotě 500 Kč za každou startující sestavu. V případě, že výše platby za tým vychází méně než 

500,- Kč, zašlete pouze výši startovného za tým. Záloha je vybírána z důvodu nákupu medailí a 

odměn pro každého účastníka. 

 

V případě, že se tým soutěže nezúčastní, záloha nebude vrácena! Zálohu zašlete na č.ú. 

247019109/0300 var. symbol 080614, do poznámek název organizace a týmu (při více startech 

můžete zaslat najednou). K tomuto opatření jsme byli nuceni přistoupit na základě negativních 

zkušeností s odhlašováním týmů těsně před soutěží, kdy již organizátorovi vznikly nemalé náklady na 

start odhlášeného týmu.  

 
CD se štítkem – název organizace, název týmu, číslo skladby   

Vstup na soutěžní plochu možno pouze v přezůvkách!!! 

 

 

 

Sportu zdar, aerobiku zvlášť!     Iveta Duffková a Danuše Lískovcová 

        FIT KLUB D+M  
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PŘIHLÁŠKA 
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Název klubu, organizace:     

Adresa organizace:  

Telefon:                                                   

Mobilní telefon:  

e-mail:  

Název týmu:  

/ čteme: 

 

 

Typ skladby:  

(aerobní či pohybová)    

 

Kategorie:  

Název sestavy: 

/ čteme: 

 

 

Délka sestavy:  

Počet účastníků v týmu:  

Aritmetický průměr:  

Jméno trenéra:  

Jméno choreografa:  

Stručné informace o týmu – 

k dispozici moderátorovi) 
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JMENNÁ SOUPISKA 

Název klubu, organizace:  

 

Jméno a příjmení vedoucího týmu: 

 

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 
Datum narození Věk 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Aritmetický průměr:   

Kategorie:  

Název týmu:  

 

V ______________________ dne: ___________________   
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Mapka cesty ke Sportovní hale Most 

 

 


