
KUTNOHORSKÝ POHÁR 

Soutěž ČSNS ve fitness dětí – Fitness Acrobatic a Fitness Freestyle 

Termín závodu : sobota  4.11.2017 

Místo: Sokolovna Malín - U Beránky 378 Kutná Hora 

           ( Sokolovna je blízko hlavního vlakového nádraží, cca 10 min chůzí) 

Pořadatel: Fit studio JB Kutná Hora, www.fitstudiojb.cz 

Startovné: 120 Kč/ osobu za jedno vystoupení se sestavou, při každém dalším startu  např.ve 

dvojici, či trojici + 60 Kč/osobu. Diváci : 50 Kč (diváci do 14 let zdarma). 

Uzávěrka přihlášek: do 28.10.2017 , přihlášky k vyplnění na www. www.fitstudiojb.cz 

Dotazy na J.Brachovcova@seznam.cz , Fb: FitstudioJb , tel.721323434 

 

Otevření sokolovny od 8:00, prezence závodníků  9:00-10:10, začátek soutěže 10:30, konec 

upřesníme až před závodem podle počtu přihlášených )hned po soutěži proběhne další soutěž 

– Fitness sedmiboj – mohou zde soutěžit i rodiče a trenéři!) 

Kutnohorský pohár je vypsaný pro tyto věkové kategorie (platný je věk ve dni závodu):  

Fitness Freestyle 

1) do 6 let 

2) 7-8 let 

3) 9-10 let 

4) 11-12 let 

5) 13-15 let 

6) 16 a více let 

7) dvojice a trojice do 10 let 

8) dvojice a trojice od 11 let 

Fitness Acrobatic 

1) do 10 let 

2) 11-13 let 

3) 14 a více let 

4) dvojice a trojice do 12 let 

5) dvojice a trojice od 13 let 

Pokud bude v některé kategorii málo závodníků, může pořadatel určité věkové kategorie spojit 

dohromady. 

Závodní plocha : Tatami, pro fitness freestytle 8x5 m, pro fitness acrobatic 10x4 m 

http://www.fitstudiojb.cz/
http://www.fitstudiojb.cz/
mailto:J.Brachovcova@seznam.cz


FITNESS  SEDMIBOJ 

Termíny závodu : 4.11., 26.11., 7.4. – v sokolovně Malín Kutná Hora 

Pořadatel: Fit studio JB Kutná Hora, www.fitstudiojb.cz 

Startovné: 80 Kč při přihlášce předem, 120 Kč při přihlášce na mistě. 

Určitě je zajímavé zjistit, v jaké jste kondici, jakou máte sílu, vytrvalost, ohebnost, rovnováhu.. jaké máte 

slabiny, na kterých musíte zapracovat. Jak jste na tom v porovnání s dalšími závodníky.  

Soutěžíme v sedmi disciplínách, ve věkových kategoriích (platný je věk ve dni závodu):  

9) do 6 let 

10) 7-8 let 

11) 9-10 let 

12) 11-12 let 

13) 13-14 let 

14) 15-25 let 

15) 26-35 let 

16) nad 36 let    

                                           

Pokud to počet závodníků dovolí, věková skupina může být rozdělená na ženy a muže zvlášť, pokud 

bude naopak v určitých věkových kategoriích soutěžit málo závodníků, pořadatel  může věkové 

kategorie spojit dohromady. 

Věková kategorie 1- do 6 let-  soutěží pouze v 5 disciplínách (nemá disciplínu č. 2 a 6). 

Za každou disciplínu dostane soutěžící dle výkonu body, z každé disciplíny pak vyhlásíme trojici 

nejlepších (v každé soutěžní věkové kategorii), a na závěr samozřejmě tři nejlepší (v každé soutěžní 

věkové kategorii), kteří získali nejvíce bodů v součtu všech disciplín. 

Je možné jednu disciplínu vynechat (ze zdravotních a dalších důvodů). V tomto případě do celkového 

součtu za vynechání odečteme 10 bodů. 

Pořadí, v jakém půjdete závodit na jednotlivé disciplíny je libovolné, soutěž bude probíhat současně na 

všech stanovištích. Pro tento školní rok 2017/2018 je povoleno mít své vlastní švihadlo, nebo si půjčit 

naše. 

Soutěžní disciplíny: 

1) Kliky – počet uznaných kliků za minutu 

Kliky cvičíme ve vzporu ležmo, nohy mírně od sebe. Jestli to budou kliky úzké nebo široké necháme 

na Vás, ale soutěží se pouze v jednom druhů kliků, v průběhu soutěže se ruce již pak nebudou měnit. 

1 a 2 věková kategorie soutěží v klicích na kolenou. Na uznání kliků je důležitý rozsah kliku, pokrčení 

rukou bude do výše ramen nebo níž, ostatní kliky Vám nebudeme počítat. Jakmile se začnete při 

http://www.fitstudiojb.cz/


cvičení prohýbat, nebo různě kroutit, test Vám ukončíme, zůstane Vám započítaný počet pěkných 

kliků. 

 

2) Jacíkův test – počet uznaných opakování za minutu 

Cvičíme na podložce, stoj spatný, podřep, leh na břicho, podtřep, stoj spatný, podřep, leh na záda 

(celá záda se dotknou podložky), podřep, stoj spatný, …stále dokola 1 minutu. Pokud někdo v lehu na 

břiše nebude mít na zemi hrudník a na zádech na zemi paty, ramena a lopatky, nebo vynechá podřep, 

toto provedení nezapočítáme. Stejně tak nezapočítáme když ve stoji nebudete vzpřímení a nebudete 

mít propnutá kolena. Tento test necvičí 1.kategorie – do 6 let. 

3) Tři skoky za sebou – odrazem z místa 

Ze stoje mírně rozkročného, špičky nohou těsně u odrazové čáry, nohy rovnoběžně, provedete tři skoky 

do dálky za sebou (povolený je podřep, hmitání a švih paží). Celkovou délku skoků měříme od odrazové 

čáry k místu dotyku bližší paty po třetím skoku. Disciplína se opakuje dvakrát za sebou, počítá se lepší 

pokus. Po každém skoku se opět odrážíte z místa předchozího dopadu, nikam se neposunujete, jinak 

pokus neuznáme a zbyde Vám jen jeden pokus. 

 

4) Člunkový běh – 4x 10m – na čas 

Na povel start vedle mety, běží se šikmo mezi metami, meta č.2 se obíhá, stejným způsobem se 

závodník vrací zpět a obíhá metu č.1; třetí úsek již neobíhá metu, jen se jí dotkne, rychlý obrat a běh 

k první metě, při doteku mety č. 1 se zastavuje čas. 

 

5) Přeskoky přes švihadlo  – za minutu 

Soutěžící má za úkol zvládnout za minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Skáče se snožmo bez 

meziskoků. Jednotlivé pokažené přeskoky se nezapočítávají, počítá se celkový počet správných 

přeskoků snožmo. U 1.kategorie se započítávají i přeskoky, které nejsou snožmo. 

6) Výdrž ve stoji na rukou (ve stojce) – na čas 

Soutěžíme v co nejdelší výdrži ve stoji na rukou. Stopky zapneme, když se soutěžící dostane do 

stojky. Není povoleno při testu chodit na rukou nebo přenášet váhu z ruky na ruku. Při testu jsou nohy 

snožené. Při pohybech rukou nebo nohou zastavíme stopky. Tuto disciplínu necvičí 1.kategorie. 

7) Test ohebnosti 

Na lavičce stoj mírně rozkročný (chodidla od sebe 10 cm) , zvolný předklon s propnutýma nohama. 

Snažíte se dosáhnout co nejhlouběji k lavičce nebo pod lavičku. Měříme vzdálenost konečků prstů od 

lavičky. Pokud dosáhnete pod lavičku, budou to body s plusem, pokud nad levičku, tak s mínusem. 

Pak určíme pořadí jednotlivých soutěžících. 



 


