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          Kategorie, která je určená pro sportovce ve věku 18 let a více, obsahuje jedno soutěžní kolo, v rámci kterého 
závodníci předvedou volnou choreografii v délce 1.30 – 1.45 min.

Sestava by měla prezentovat jednotlivé pohybové dovednosti závodníka – prvky flexibility, síly, obratnosti, 
koordinace... V choreografii je možné použít prvky a cviky z různých pohybových činností či sportovních odvětví 
(aerobik, tanec, gymnastika, balet, bojová umění atd.)

Hudební doprovod:

Výběr hudby je zcela individuální. Délka 1.30 – 1.45
min. je stejná pro všechny kategorie, rychlost libovolná.
Měření sestavy začíná prvním slyšitelným zvukem a
končí posledním. Hudební doprovod ve formátu MP3
se zasílá předem na e-mail pořadatele soutěže, pokud
není uvedeno v propozicích jinak. Doporučujeme mít
sebou na soutěži i záložní Flash disk s nahrávkou
doprovodné hudby.

Dres – kostým:

Jakýkoli oděv, umožňující volný pohyb (musí zakrývat intimní partie). Hodnotí se nápaditost a měl by být v 
kontextu s výběrem hudby a choreografií.

Rekvizity:

Lze použít cvičební pomůcky či rekvizity, doplňky a ozdoby dle vlastní fantazie – po skončení sestavy nesmí nic 
zůstat na ploše.

Hodnocení sestav:

I. obsah + obtížnost sestavy

II. provedení + celkový umělecký dojem

I. Obsah + obtížnost sestavy

Cviky jsou rozděleny dle obtížnosti do skupin A, B, C, D, E 

A = 1 bod, B = 2 body, C = 3 body, D = 4 body, E = 5 bodů

II. Provedení – celkový umělecký dojem

1) showmanship – celkový dojem ze závodníka a sestavy = osobitý projev, kontakt s publikem...

2) originalita – neobvyklé prvky, vazby, tanec, rekvizity atd.

3) celkové fyzické zvládnutí sestavy – sportovní fyzický vzhled závodníka

4) celková choreografie – využití celého prostoru, výběr pohybových prostředků, změny tempa pohybu atd.

5) hudba – výběr – pohybová interpretace hudební předlohy

6) kostým – účes

http://www.natural-sport.cz/


Seznam základních prvků pro volné sestavy kategorie Fitness Freestyle Open

Silové prvky 

A: 

- Klik základní 

- Přednos snožmo 

-Přednos roznožmo

-Váha s oporou o lokty (pavouk)

-Planche s oporou o hlavu

-Stoj na hlavě

-Stoj na loktech

B: 

-Klik tricepsový

-Klik na jedné noze

-Přednos roznožmo na jedné ruce 

-Váha s oporou o jeden loket 

-Stoj na rukou

-Planche bez opory hlavy

C: 

-Vznos snožmo 

- Vznos roznožmo 

-Špicar snožmo ze stoje spojného

- Špicar roznožmo ze stoje rozkročného 

- Klik s odrazem všech končetin

- Klik na jedné ruce 

- Hing klik 

- Planche na jedné ruce

D:
-Klik ve stojce

- Klik na jedné ruce s oporou o jednu nohu

- Špicar roznožmo ze sedu 

- Špicar snožmo ze sedu

- Stoj na jedné ruce

Výdrž v silových statických prvcích min. 3 vteřiny

Gymnastické a akrobatické prvky 

A: 



- Kotoul vpřed 

- Kotoul vzad 

- Kotoul roznožný vpřed

- Kotoul roznožný vzad 

- Grace 

- Skluz do čelního nebo bočního roznožení

- Obrat 180, 360

B: 

- Kotoul schylmo vpřed 

- Kotoul se vztykem přes jednu nohu

- Přemet stranou

- Pád do kliku 

- Obrat 540, 720

C: 

- Přemet stranou na jedné ruce (hvězda)

- Rondát 

- Přemet vpřed 

- Přemet vzad

- Vzklopka 

D: 

- Flik vpřed

- Flik vzad

- Blecha

- Onodi

- Kola na zemi snožmo 

- Americká kola 

E: 
- Arab 

- Kabolo

- Salto vpřed 

- Mochina (salto vpřed z jedné nohy (Webster))

- Salto vzad

- Salto stranou 

- Plančík 

- Šprajcka




	Fitness Freestyle Open

