
Všeobecné informace o prezentaci a základních pravidlech soutěžení pro rok 2018
ČSNS -  iCompete Natural Czech

Jednotliví účastníci soutěže se dostaví na prezentaci osobně s platným dokladem totožnosti. Prezentace 
probíhá v pózovacích plavkách, sportovních dresech nebo dvoudílných plavkách s ohledem na kategorii, ve 
které prezentovaný závodník soutěží.
Bližší specifikace pro povolené pózovací plavky, sportovní dresy atp. jsou dále uvedeny v pravidlech u 
každé kategorie samostatně.
Během prezentace se hradí startovné, pokud předem nebyla možnost platby předem přes platební 
internetový portál. V případě objednání jiných doplňkových služeb, pokud budou dostupné, jako jsou 
například rauty, či fotografie apod. se tyto rovněž hradí při prezentaci, pokud nebylo předem organizátorem 
uvedeno jinak.
Každý závodník při prezentaci obdrží startovní číslo, označení pro sebe + trenéra, které ho opravňuje ke 
vstupu do zákulisí soutěže za účelem přípravy závodníka v den soutěže. Trenér i soutěžící jsou povinni tyto 
identifikátory nosit v den soutěže a v případě, že jsou vyzváni organizátorem, tyto předložit. Vstup do šaten 
a rozcvičovny je umožněn pouze těm osobám, které takové označení vlastní. Na jednoho závodníka je 
možné dostat 1 označení pro trenéra. 

Upozorňujeme, že v následujících soutěžních pravidlech   najdete všechny kategorie iCompete Natural, ze   
kterých si má možnost pořadatel soutěže vybírat, včetně těch, které se u nás doposud nikdy nevyhlašovaly.

Základní pravidla soutěžení:
Do kategorie ,, NOVICE "pro všechny soutěžní kategorie se mohou registrovat pouze ti soutěžící,
kteří soutěží první sezónu v dané kategorii (1.1. – 31.12. téhož roku, nebo 1.7. – 30.6. následujícího roku).
Kategorie Momma 's jsou určeny pro všechny soutěžící pro danou kategorii, které jsou po porodu.

Výškové přerozdělení soutěžících:
Soutěžící jsou při registraci registrovaní do kategorie OPEN. Po skončení registrace organizátor soutěže 
podle počtu přihlášených rozdělí soutěžících do kategorie podle výšky.
Tento systém je zaveden především z důvodu, aby se předešlo nadměrnému, nebo naopak nízkému obsazení 
počtu soutěžících v dané výškové kategorii, v případě, že by bylo rozdělení určeno předem.
Soutěžící jsou však předem, před konáním soutěže informováni o tom, kdo v jaké kategorií soutěží 
způsobem určeným organizátorem (e-mail, internetová stránka, sociální sítě).

Pravidla pro kombinaci startu ve více kategoriích:
- Ženy nesmějí najednou startovat v kategorii Bikini fitness a Sport Model, ani Fitness Figura (+ Figura 
International) a Bodybuilding.  Není tedy umožněno jednotlivým závodnicím startovat ve dvou svalově 
rozdílných kategoriích.
- Ženy smí kombinovat navzájem v rámci dané kategorie pouze kategorie výškové, či věkové tzn., že je 
možné startovat najednou například v kategorii Bikini Fitness Novice a Bikini Fitness nad 30 let a jiné. 
Umožňuje se také kombinace startu v kategoriích Momma 's a hlavní kategorii. Např. soutěžící může 
startovat v kategorii Bikini Fitness Open a Bikini Fitness Momma 's. Nicméně není možné aby závodnice 
startovala najednou v svalově odlišných kategoriích jako je například Bikini Fitness a Sport Model.
- Kategorie Ms.Runway a Bikini Angel umožňuje start všem soutěžícím ženského pohlaví bez rozdílu. 
V těchto kategoriích tedy mohou startovat Fitness Bikini, Sport Model, Ms. Figura či Ms. Figura 
International.
- Ženy smějí najednou soutěžit v kategorii Fitness Model a Sport Model

- Muži nesmí najednou startovat v kategorii Mr. Physique a Naturální kulturistika muži, nebo Fitness model
- Muži smějí kombinovat navzájem v rámci dané kategorie kategorie výškové, či věkové, tzn. že je možné 
startovat najednou například v kategorii Naturální kulturistika Novice a Naturální kulturistika Junior a jiné, 
avšak není možné aby závodník startoval najednou v svalově odlišných kategoriích jako je například Mr. 
Physique a Naturální kulturistika muži
- Kategorie Men´s Street Model a Men´s Physique Classic umožňují start všem soutěžícím mužského 
pohlaví bez rozdílu !!!



V těchto kategoriích tedy mohou startovat účastníci kategorií Men´s Physique i naturální kulturistika.

Z důvodu zachování myšlenky naturální kulturistiky jsou při mužských kategorie určeny i hmotnostní limity,
a to následovně:
Výškově - hmotnostní limity:
• do 160 (včetně) cm 0 kg
• od 160 cm do 163 (včetně) cm o 1kg
• od 163 cm do 166 (včetně) cm o 2kg
• od 166 cm do 169 (včetně) cm o 3kg
• od 169 cm do 172 (včetně) cm o 4kg
• od 172 cm do 175 (včetně) cm o 5kg
• od 175 cm do 178 (včetně) cm o 6kg
• od 178 cm do 181 (včetně) cm o 7kg
• od 181 cm do 184 (včetně) cm o 8kg
• od 184 cm do 187 (včetně) cm o 9kg
od 187 cm do 190 (včetně) cm cm o 10kg atd., t. j. každé 3 cm o 1 kg.
Příklad: Při prezentaci byla naměřena výška závodníka 176 cm. jeho hmotnost
tedy může být maximálně 82 kg. 176 cm - 100 = 76, 76 + 6 = 82 kg

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ: 
Pokud jsou v dané kategorii vyhlášeny více než 2 výškové či věkové kategorie, uskuteční se po skončení 
jednotlivých kategorií souboj o absolutního vítěze (vítězku) např. Bikini Fitness, Sport Model, Mr. Physique,
naturální kulturistika atp.
Vítězky ženských kategorií jsou přivolané na pódium a porovnávány ve čtvrtobratech, vítězové mužských 
kategorií jsou porovnáváni ve svalovém rozvoji. Rozhodčí vyberou jednoho závodníka, který získá absolutní
vítězství pro danou kategorii. 

OBUV, PLAVKY, SPORTOVNÍ DRES, PROMENÁDY…





 Všichni registrovaní sportovci mají možnost startovat na soutěži maximálně ve 3 kategoriích !
MUŽSKÉ KATEGORIE:

1) Men’s bodybuilding:

Kategorie:
Men’s bodybuilding  - Dorost 15-18 let
Men’s bodybuilding  - Junioři do 23 let
Men’s bodybuilding  - NOVICE
Men’s bodybuilding  - OPEN
Men’s bodybuilding  - do 80 kg
Men’s bodybuilding  - nad 80 kg
Men’s bodybuilding  - Masters 40+
Men’s bodybuilding  - Super Masters 50+
Men’s bodybuilding  - Grand Masters 60+

Kritéria hodnocení:

V bodovém hodnocení závodníka je zvažovaných několik faktorů, a to především symetrie postavy jako ce-
lek, kde se klade důraz na vzájemnou vyváženost a souhru jednotlivých svalových skupin. Tato kritéria jsou 
nadřazena jakékoli vyrýsovanosti, docílené nadměrným odvodněním. Je tedy důležitý celkový dojem zá-
vodníka a ne separace a vyrýsovanost pouze jedné svalové skupiny. Závodník by měl působit zdravým
dojmem. K doplňkovým, nikoli však nadřazeným, kritériím hodnocením patří i adekvátní úprava zevnějšku 
a pokožky. Použité smí být pouze barvy, které neznečišťují a nejsou nadměrně mastné, či lesklé. Nepovoluje
se tedy barva Dream Tan nebo barva na podobném základě. Pózovací plavky u mužů by měly  pokrývat 2/3 
hýžďového svalu.

V části „symetrie těla“ se tělo hodnotí pózováním v čtvrtobratech. Hodnotí se zejména následující:

1. Strukturální nedostatky - nedostatky na kostře soutěžícího
2. Proporcionalita - vyváženost jedné svalové skupiny vůči druhé např. dolní a horní části těla, pasu vůči 



kvadricepsům apod.

3. Vyváženost - vyváženost levé poloviny těla vůči pravé, přední části vůči zadní
4. Symetrie - celková forma a linie soutěžícího

V čelním postoji se hodnotí vyváženost jednotlivých svalových skupin celého těla a proporcionalita navzá-
jem. V boční póze, ucho, rameno, kyčel, koleno a kotník by měly být v jedné přímce. Nemělo by dojít k 
nadměrnému zakřivení páteře. Záda a zadní část těla by měla mít stejný stupeň hloubky svalu jako hrudník, 
hamstringy a zadek by měly být stejně velké jako kvadricepsy. V zadní póze, kdy je soutěžící k rozhodčím 
otočený zády, se klade důraz na to, zda je páteř rovná a není vychýlena do stran, zatímco svalstvo na obou 
stranách páteře je rovnoměrně vyvinuté. Rozhodčí se zaměřují na těchto 9 základních svalových skupin: 
hrudník, záda, ramena, biceps, triceps, břicho, kvadricepsy, hamstringy a lýtka. Soutěžící ztrácejí body, 
pokud jsou jednotlivé svalové partie s větším procentem tuku.

V části „symetrie těla“ se tělo hodnotí v čtvrtobratech v těchto základních pózách:

1. Základní čelní postoj (tváří k rozhodčím):
• nohy jsou na úzko, co nejblíže k sobě, aby se zvýraznil tvar postavy typu písmene,, Y "
• pohled směřuje přímo před sebe
• ramena jsou zdvižena, aby se dosáhlo jejich maximální výšky a šířky
• ramena jsou zafixovaná dozadu a hrudník vpřed hlubokým nádechem
• obě ruce uvolněně visí podél stran centrální linie těla, lokty jsou mírně ohnuté, palce a prsty spolu, dlaně 
směřují k tělu, ruce lehce pokrčené (do tvaru kalichu)
• prsty a palce jsou spolu uvolněně aby nepůsobily křečovitým dojmem. Postoj není napjatý,
ale uvolněný a působí jako celek esteticky

2. Čtvrtobrat vpravo (natočení k rozhodčím levou stranou těla)
• nohy mohou být postaveny i širší kvůli stabilitě postoje. Z boční linie (pohled ze strany rozhodčích) by 
měly být však obě nohy v jedné linii, tzn. rozhodčí vidí ze strany pouze jednu nohu a druhá je v téže linii
• postoj je vzpřímený, hlava i pohled směřují přímo před sebe
• obě dlaně směřují k tělu, palec a prsty jsou spolu. Ruka je mírně ohnutá v lokti do tvaru kalichu
• levé rameno je mírně snížené a pravé vytažené výše
• břicho je vtažené, hrudník roztažený



3. Zadní postoj (natočení zády k rozhodčím po dalším čtvrtobratu vpravo)
• kolena mohou být mírně pokrčená, aby se zatnuly hamstringy
• stejně jako v přední póze, ramena jsou tlačená dozadu, postoj je vzpřímený, záda roztažená do šířky
• pohled směřuje přímo před sebe
• obě ruce uvolněně visí podél stran centrální linie těla, lokty jsou mírně ohnuté, palce a prsty spolu, dlaně 
směřují k tělu, ruce lehce pokrčené (do tvaru kalichu)
• prsty a palce jsou spolu uvolněně aby nepůsobily křečovitým dojmem. Postoj není napnutý, ale uvolněný a 
působí jako celek esteticky

4. Čtvrtobrat vpravo (natočení k rozhodčím pravou stranou těla)
• postoj je identický jako při prvním čtvrtobratu

V části „svalový rozvoj těla“ se tělo hodnotí pózováním v 7 základních kulturistických pózách. Hodnotí se 
zejména následující:
1. Muskulatura - forma, hloubka a kvalita svalů
2. Proporcionalita - vyváženost jedné svalové skupiny vůči druhé
3. Ohraničenosť- separace jednotlivých svalů, omezenost a žilnatost
4.Vyváženosť - levé poloviny těla vůči pravé a přední části těla vůči zadní

V části „svalový rozvoj“ se porovnává těchto 7 povinných póz:
1. dvojitý biceps zepředu (Front Double Biceps)
2. široký zádový zepředu (Front Lat Spread)
3. hrudník z boku (Side Chest)
4. dvojitý biceps zezadu (Back Double Biceps)
5. široký zádový zezadu (Back Lat Spread)
6. triceps z boku (Side Triceps)
7. břicho a stehna (Abdominalis and Thighs)



Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie podle startovních čísel vzestupně
- Představení + následné individuální vystoupení jednotlivých účastníků na střed pódia s předvedením své 
nejlepší pózy a návrat do řady
- Všichni závodníci jsou přesunuti na první vyvolávací čáru
- 1x společné porovnání symetrie ve čtvrtobratech všemi účastníky kategorie
- 1x společné porovnání symetrie ve čtvrtobratech všemi účastníky kategorie s možností výměny pořadí zá-
vodníků navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- 2x společné porovnání svalového rozvoje všech účastníků kategorie v 7 povinných pózách.
- 2x Společné porovnání svalového rozvoje všech účastníků kategorie v 7 povinných pózách s možností vý-
měny pořadí závodníků navzájem mezi sebou podle požadavku hlavního rozhodčího

Poznámka:
V případě většího počtu závodníků na pódiu, moderátor soutěže rozdělí závodníky na dvě skupiny. Jedna ze 
skupin zůstává na první vyvolávací čáře a druhá se vrací na zadní. Po srovnání svalového rozvoje první sku-
piny se následně mezi sebou první a druhá skupina vymění.

- Výběr pěti finalistů do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodníky v pří-
padě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistů ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie zů-
stávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- 1x společné porovnávání svalového rozvoje finalistů - na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie
zůstávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- Free pózing všech účastníků kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se
závodníci zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

2) Mr. Physique (muži)
Kategorie:
Mr. Physique - Junioři do 23 let
Mr. Physique - NOVICE



Mr. Physique - OPEN
Mr. Physique - Masters 40+

Kritéria hodnocení:
V bodovém hodnocení závodníka je zvažovaných několik faktorů, a to především symetrie postavy a cel-
ková proporcionalita těla. Nejedná se o kulturistickou kategorii, nadměrné osvalení bude tudíž hodnoceno 
níže. Soutěžící taktéž nesmí být příliš hubený. Důraz je kladen na zdravý vzhled těla, které by mělo reflek-
tovat zdravý životní styl v oblasti cvičení a stravovacích návyků. Tato kritéria jsou nadřazena jakémukoliv 
nadměrnému osvalení. Zaměření je především na sportovní vzhled postavy, s malým procentem podkožního 
tuku, která má adekvátní svalový tonus. Důraz při bodovém hodnocení se klade především na hluboké břišní
svalstvo a rozvoj svalové skupiny ramen. Závodník by měl působit zdravým dojmem.
Použité smí být pouze barvy, které neznečišťují a nejsou nadměrně mastné, či lesklé. Nepovoluje se tedy 
barva Dream Tan nebo barva na podobném základě. 

Závodníci nastoupí na pódium naboso a ve sportovních šortkách, které splňují následující kritéria:
- Šortky si vybírá závodník sám podle svého vlastního vkusu a rozhodnutí, a tudíž libovolné barvy, či mate-
riálu
- Délka šortek je nad kolena 
- Je zakázáno mít na sobě šortky, které by propagovaly logo sponzora, či sportovního klubu, za který daný 
účastník soutěží
- jsou povoleny všechny sportovní značky (jejich logo může být viditelné)
- šortky, které jsou velmi těsné, nebo elastické, nejsou povoleny

V části „svalový rozvoj“ se porovnává těchto 5 povinných póz:
1. dvojitý biceps zepředu
2. hrudník z boku
3. triceps z boku
4. dvojitý biceps zezadu
5. břicho s rukama za hlavou



Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie podle startovních čísel vzestupně
- Představení závodníků, které probíhá následovně: 



Každý soutěžící přichází na první vyvolávací čáru, kde předvede vlastní prezentaci, která obsahuje pět zá-
kladních póz (tzv. I-walk), a následně se zařadí do řady. Na zadní pózovací čáře všichni soutěžící drží zá-
kladní-čelní postoj. Na zadní čáře není povoleno měnit jednotlivé pózy! Po odprezentování posledního zá-
vodníka se celá kategorie přesune na první vyvolávací čáru.

Poznámka: 
V případě velkého počtu soutěžících moderátor rozdělí kategorii na dvě skupiny a na první vyvolávací čáru 
jde nejdříve první skupina, pak druhá. V takovém případě soutěžící, kteří se nacházejí na zadní čáře stále 
drží základní-čelní postoj.

Porovnávání závodníků probíhá následovně:
- 2x společné porovnávání svalového rozvoje všech účastníků kategorie v 
5 povinných pózách
- 2x společné porovnávání svalového rozvoje všech účastníků kategorie v 
5 povinných pózách s možností výměny pořadí závodníků navzájem mezi 
sebou podle požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistů do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplně-
ní max. 2 dalšími závodníky v případě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné porovnávání finalistů ve čtvrtobratech na první vyvolávací 
čáře (ostatní účastníci kategorie zůstávají na pódiu - na zadní pózovací 
čáře)
- 1x společné porovnávání svalového rozvoje finalistů (ostatní účastníci 
kategorie zůstávají na pódiu na zadní pózovací čáře v základním postoji)
- Free pózing všech účastníků kategorie na první vyvolávací čáře v délce 
max. 60 sekund. Po free pózingu se závodníci zařadí zpět na zadní pó-
zovací čáru
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa
- Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti

3) Men’s Fitness Model
Kategorie:
Men’s Fitness Model - Junioři do 23 let
Men’s Fitness Model - NOVICE
Men’s Fitness Model - OPEN
Men’s Fitness Model - Masters 40+



Kritéria hodnocení:
V hodnocení závodníka se klade důraz na sportovní vzhled postavy. Jedná se o kategorii, která je svalově 
méně rozvinutá než Mr.Physique. Závodníci nastoupí na pódium ve stejných sportovních černých boxer-
kách. Hlavním kritériem hodnocení je příjemný celkový sportovní dojem závodníka, který se při osobní pre-
zentaci zaměřuje především na ukázku břišního svalstva zepředu a zboku. Zbytek postavy vytváří
souhru jako celek. Nejedná se o kategorii, která upřednostňuje nadměrné osvalení, či vyrýsovanost. Soutěží-
cí také nesmí být velmi hubený. Závodník by měl působit správnou dávkou sexappealu a atraktivity.
Při úpravě pokožky smí být použity pouze barvy, které neznečišťují a nejsou nadměrně mastné, či lesklé. 
Nepovoluje se tedy barva Dream Tan nebo barva na podobném základě.

Průběh soutěže:
Účastníci dané kategorie přicházejí na pódium postupně. Pořadí závodníků je určeno vzestupně vzhledem k 
přidělenému startovnímu číslu. Na pódium přichází každý závodník samostatně, kde se prezentuje kla-
sickým T-walkem. Závodník se v souladu s dobrými mravy odprezentuje sám, dle vlastního uvážení, kdy se 



zaměří zejména na ukázku břišního svalstva zepředu a zboku. Po předvedení T-walku závodník pódium 
opouští. Po předvedení T-walku posledním závodníkem, všichni účastníci z dané kategorie nastoupí 
společně na pódium na zadní čáru.

Poté následuje:
- 2x společné srovnávání ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře
- 2x společné srovnávání ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodníků navzájem mezi sebou dle 
požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistů do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodníky v pří-
padě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistů ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie zů-
stávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- Free pózing všech účastníků kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se
závodníci zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

4) Men’s Street Model
Kategorie:
Men’s Street Model - Junioři do 23 let
Men’s Street Model - NOVICE
Men’s Street Model - OPEN
Men’s Street Model - Masters 40+

Kritéria hodnocení:
Kritéria hodnocení jsou stejná jako u kategorie Men 's Fitness model, závodníci však nastoupí na pódium v 
riflích.

Průběh soutěže:
Účastníci dané kategorie přicházejí na pódium postupně, a to následujícím způsobem. Pořadí závodníků je 
určeno vzestupně vzhledem k přidělenému startovnímu číslu. Na pódium přichází každý závodník samo-



statně, kde se prezentuje klasickým T-walkem.
Závodník se v souladu s dobrými mravy odprezentuje sám, dle vlastního uvážení, kdy se zaměří na ukázku 
břišního svalstva zepředu a z boku. Po předvedení T-walku závodník pódium opouští. Po předvedení T 
-walku posledním závodníkem, všichni účastníci z dané kategorie nastoupí na pódium na zadní čáru.

Poté následuje:
- 2x společné porovnávání ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře
- 2x společné porovnávání ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodníků navzájem mezi sebou dle 
požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistů do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodníky v pří-
padě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistů ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie zů-
stávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- Free pózing všech účastníků kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se
závodníci zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

Mr. Routine (naturální kulturistika - nejlepší volná sestava)  

Kritéria hodnocení:
Kategorie, která je otevřená pro všechny soutěžící 
v naturální kulturistice bez rozdílu. Úbor na volnou se-
stavu – kulturistické plavky.
Délka volné sestavy může být maximálně 60 sekund, 
kdy čas bude přesně měřený a to již od prvních tónů 
hudby, tedy ne až od začátku pózování!!! Po uplynutí 
60 sekund bude hudba zastavena, stejně tak i pózování 
závodníka. Z těchto důvodů si sestavu připravte tak, 
aby jste tento časový limit dodrželi. Sestavou má zá-
vodník prezentovat svoji formu a předvést zejména 
pózy, ve kterých působí co nejlépe a dokáže je doko-
nale zvládnout. Sestava musí být koncipována i prosto-
rově, tedy nestát na jednom místě a přechod od jedné 
pózy ke druhé by měl choreograficky navazovat. Se-
stava by měla obsahovat nejen pózování ve stoji, ale i 
v pokleku a v jednostranných bočních i zadních výpa-
dech. Hudba by měla plně vystihovat temperament zá-
vodníka, ale i schopnost držet se v daném rytmu. Sna-
hou každého závodníka by mělo být zanechat umě-
lecký dojem na rozhodčí, ale i na diváky, které by měla
sestava zaujmout. Během sestavy je nutné nezapomí-
nat na výraz tváře, očí a celkový projev. Tento projev 
by neměl být křečovitý, ale naopak veselý, sebevědo-
mý a s dostatečným kontaktem s diváky. Kromě kultu-
ristického pózování může závodník využít i některé 
své individuální schopnosti, jako jsou gymnastické, 
taneční, nebo prvky bojového umění. Toto vše ale ne-

smí příliš převládat nad kulturistickými prvky, protože se nejedná o soutěž fitness, ale o soutěž naturálních 
kulturistů, nízký počet póz je důvodem pro bodovou srážku.

Průběh soutěže:
Na pódium přichází každý soutěžící samostatně. Po předvedení poslední soutěžní sestavy všichni účastníci 
z dané kategorie nastoupí na pódium.



 Poté následuje:
- 1x společné porovnávání symetrie ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře
- 1x společné porovnávání svalového rozvoje v 7 základních kulturistických pózách
- Free pózing všech účastníků kategorie v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se všichni závodníci zařadí
zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

Men´s Physique Classic

Kritéria hodnocení:
V bodovém hodnocení závodníka je podobně jako u naturální kulturistiky zvažovaných několik faktorů, a to 
především symetrie postavy jako celek, kde se klade důraz na vzájemnou vyváženost a souhru jednotlivých 
svalových skupin. Tato kritéria jsou nadřazena jakékoli vyrýsovanosti, docílené nadměrným odvodněním. Je
tedy důležitý celkový dojem závodníka a ne separace a vyrýsovanost pouze jedné svalové skupiny. Zá-
vodník by měl působit zdravým dojmem. U této kategorie se ve srovnání s naturální kulturistikou více 
přihlíží na celkovou estetiku těla a prezentaci předepsaných „klasických“ kulturistických póz. K do-
plňkovým, nikoli však nadřazeným, kritériím hodnocením patří i adekvátní úprava zevnějšku a pokožky. Po-
užité smí být pouze barvy, které neznečišťují a nejsou nadměrně mastné, či lesklé. Nepovoluje se tedy barva 
Dream Tan nebo barva na podobném základě. Pózovací plavky u mužů by měly  být nohavičkové a černé 
barvy. Kategorie je otevřená všem závodníkům mužského pohlaví !



Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie podle startovních čísel vzestupně
- Představení + následné individuální vystoupení jednotlivých účastníků na střed pódia s předvedením své 
nejlepší pózy a návrat do řady
- Všichni závodníci jsou přesunuti na první vyvolávací čáru
- 1x společné porovnání symetrie ve čtvrtobratech všemi účastníky kategorie
- 1x společné porovnání symetrie ve čtvrtobratech všemi účastníky kategorie s možností výměny pořadí zá-
vodníků navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- 2x společné porovnání svalového rozvoje všech účastníků kategorie v povinných pózách s možností výmě-
ny pořadí závodníků navzájem mezi sebou podle požadavku hlavního rozhodčího

- Výběr pěti finalistů do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodníky v pří-
padě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistů ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie zů-
stávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- 1x společné porovnávání svalového rozvoje finalistů - na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie
zůstávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- Free pózing všech účastníků kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se
závodníci zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa



ŽENSKÉ KATEGORIE:

1) Bikini Fitness
kategorie:
Bikini Fitness - Juniorky do 23 let
Bikini Fitness - NOVICE
Bikini Fitness - OPEN
Bikini Fitness - 30+
Bikini Fitness - 40+
Bikini Fitness – MOMMA'S

Kritéria hodnocení:
Soutěžící v kategorii Bikini Fitness by měla svou postavou a vyzařováním reflektovat výsledek zdravého 
životního stylu v oblasti fitness. Hodnotí se celková symetrie postavy, soulad vrchní a spodní poloviny těla 
se zaměřením na gluteus. Tělo soutěžící by mělo být pevné, působit zdravě, bez známek výrazné vyrý-
sovanosti, či odvodnění. Ve spodní polovině těla není přípustné, aby soutěžící měla celulitidu - taková zá-
vodnice je automaticky hodnocena níže. Do bodového hodnocení spadá celkový dojem závodnice od jejího 
vstupu na pódium.
Prezentace soutěžící je po celou dobu uvolněná, ladná a je nepřípustné jakékoliv napínání jednotlivých 
svalových skupin při pózování. Projev by měl mít prvky modelingového charakteru, avšak pózování při tzv. 
čtvrtobratech není v hodnocení nadřazené formě a symetrii závodnice.
Hodnotí se především plné, oblé tvary. Nadměrně osvalené, či naopak, vyhublé závodnice musí být hodno-
ceny níže. Při hodnocení se rovněž klade důraz na úroveň celkového svalového tonu a zdravě působícího ze-
vnějšku. V oblasti břišního svalstva by měl být pouze jemný náznak břišních svalů, ne tzv. Six pack ", a 
naopak, ani tuk v oblasti podbřišku. Takto připravená závodnice je automaticky hodnocena níže. Pokožka by
měla působit upraveně, napjatě, zdravě, ne vysušeně. Tvář závodnice nesmí vypadat strhaně následkem ne-
vhodné životosprávy v přípravě na soutěž. Úpravou pokožky, vlasů, make-upu a doplňků se dotváří celkový 
dojem ze závodnice, který by za všech okolností měl působit přitažlivě, sexy, ne vulgárně. Soutěžící má na 



sobě oblečené dvoudílné bikini. Výběr bikin (styl, barva, zdobení) je na volbě samotné závodnice, doporu-
čený střih plavek je uveden výše v rámci všeobecných informací.

Jednotlivé pózy ve čtvrtobratech: 

Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie na základní čáru. Na základní čáře soutěžící drží základní postoj. Je zakázáno měnit 
jednotlivé pózy mezi sebou.
- Jednotlivé soutěžící jsou vyzývány podle pořadí startovních čísel moderátorem. Soutěžící vystoupí z řady 
na první vyvolávací čáru, kde se představí podle vlastního uvážení (tzv. I-walk) a následně se zařadí zpět na 
základní čáru. Prezentace soutěžící by měla zahrnovat 4 základní pózy ze čtvrtobratů
- Po odprezentování se poslední soutěžící celá kategorie přichází na první vyvolávací čáru.V případě většího
počtu soutěžících je celá kategorie rozdělena na dvě skupiny.
Porovnávání probíhá následovně:
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodnic 
navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistek do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodnicemi v 
případě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistek ve čtvrtobratech  (ostatní účastnice kategorie zůstávají na pódiu na zadní 
pózovací čáře v základním postoji)
- Free pózing všech účastnic kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se 
všechny závodnice zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa



2) Ms. Swimwear
Kategorie:
Ms. Swimwear - NOVICE
Ms. Swimwear - OPEN
Ms. Swimwear - 30+
Ms. Swimwear - 40+
Ms. Swimwear - MOMMA’S

Kritéria hodnocení:
Pro závodnice v kategorii Ms. Swimwear platí stejná kritéria hodnocení jako pro kategorii Bikini Fitness. 
Rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi spočívá pouze v soutěžních plavkách. Pro kategorii Ms. Swimwear se
používají celé, jednodílné plavky, které by měly také splňovat kritérium pokrytí 1/3 hýžďového svalu. 
Barva, zdobení a styl je na volbě závodnice s ohledem na fakt, že nesmí působit příliš vulgárně a vyzývavě.

Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie na základní čáru. Na základní čáře soutěžící drží základní postoj. Je zakázáno měnit 
jednotlivé pózy mezi sebou.
- Jednotlivé soutěžící jsou vyzývány podle pořadí startovních čísel moderátorem. Soutěžící vystoupí z řady 
na první vyvolávací čáru, kde se představí podle vlastního uvážení (tzv. I-walk) a následně se zařadí zpět na 
základní čáru. Prezentace soutěžící by měla obsahovat 4 základní soutěžní pózy
- Po odprezentování se poslední soutěžící celá kategorie přichází na první vyvolávací čáru, kde pózuje ve 
čtvrtobratech. V případě většího počtu soutěžících je celá kategorie rozdělena na dvě skupiny.
Porovnávání probíhá následovně:
Porovnávání probíhá následovně:
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodnic 
navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistek do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodnicemi v 
případě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistek ve čtvrtobratech  (ostatní účastnice kategorie zůstávají na pódiu na zadní 
pózovací čáře v základním postoji)



- Free pózing všech účastnic kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se 
všechny závodnice zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastnicím, které se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

3) Sport Model
Kategorie:
Sport Model - NOVICE
Sport Model - OPEN
Sport Model - 30+
Sport Model - 40+
Sport Model - MOMMA’S

Kritéria hodnocení:
Soutěžící v kategorii Sport Model představuje přechodnou kategorii mezi Fitness Bikini a Ms. Figure. Zá-
vodnice je o něco více osvalená než závodnice v kategorii Bikini Fitness. V oblasti břicha může být tzv. ,Si-
xpack ", avšak hluboká svalová separace a nadměrné vyrýsování, či odvodnění je nepřípustné. Takto připra-
vená závodnice musí být hodnocena níže. Sportovní vzhled postavy, oblé tvary, symetrie a vyváženost
jednotlivých svalových partií jsou hlavními kritérii pro hodnocení. V této kategorii se povoluje jemné zvý-
raznění poměru šířky zad vůči pásu, tzv. ,, V-tvar ", závodnice však stále musí působit fit, zdravě, vitální a 
žensky. Celkový sportovní vzhled závodnice je dotvářen přiměřenou úpravou zevnějšku. Jednotlivé závodni-
ce soutěží ve sportovních dresech (dámské šortky + top) Obuv závodnice - sportovní tenisky podle vkusu zá-
vodnice, které by měly dotvářet celkový outfit.



Jednotlivé pózy ve čtvrtobratech:

Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie na základní čáru. Na základní čáře soutěžící drží základní postoj. Je zakázáno měnit 
jednotlivé pózy mezi sebou.
- Jednotlivé soutěžící jsou vyzývány podle pořadí startovních čísel moderátorem. Soutěžící vystoupí z řady 
na první vyvolávací čáru, kde se představí podle vlastního uvážení (tzv. I-walk) a následně se zařadí zpět na 
základní čáru. Prezentace soutěžící by měla obsahovat 4 základní soutěžní pózy ze čtvrtobratů. Po
odprezentování se poslední soutěžící celá kategorie přichází na první vyvolávací čáru, kde pózuje ve čtvrto-
bratech. V případě většího počtu soutěžících je celá kategorie rozdělena na dvě skupiny.

Porovnávání probíhá následovně:
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodnic 
navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistek do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodnicemi v 
případě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistek ve čtvrtobratech  (ostatní účastnice kategorie zůstávají na pódiu na zadní 
pózovací čáře v základním postoji)
- Free pózing všech účastnic kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se 
všechny závodnice zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastnicím, které se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

4) Fitness Model
Kategorie:
Fitness Model - NOVICE
Fitness Model - OPEN
Fitness Model - 30+
Fitness Model - 40+
Fitness Model - MOMMA’S



Kritéria hodnocení:
Soutěžící v kategorii Fitness Model jsou hodnoceny stejnými kritérii jako soutěžící v kategorie Sport Model 
a platí pro ně i stejná pravidla pózování při čtvrtobratech. Rozdíl mezi kategoriemi je v oblečení závodnice. 
Závodnice v kategorii Fitness Model má na sobě dvoudílné bikini. Výběr bikin (styl, barva, zdobení) je na 
volbě samotné závodnice. 

Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie na základní čáru. Na základní čáře soutěžící drží základní postoj. Je zakázáno měnit 
jednotlivé pózy mezi sebou.
- Jednotlivé soutěžící jsou vyzývány podle pořadí startovních čísel moderátorem. Soutěžící vystoupí z řady 
na první vyvolávací čáru, kde se představí podle vlastního uvážení (tzv. I-walk) a následně se zařadí zpět na 
základní čáru. Prezentace soutěžící by měla obsahovat 4 základní soutěžní pózy ze čtvrtobratů. Po
odprezentování se poslední soutěžící celá kategorie přichází na první vyvolávací čáru, kde pózuje ve čtvrto-
bratech. V případě většího počtu soutěžících je celá kategorie rozdělena na dvě skupiny.

Porovnávání probíhá následovně:
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech
- 2x společné srovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodnic 
navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistek do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodnicemi v 
případě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistek ve čtvrtobratech  (ostatní účastnice kategorie zůstávají na pódiu na zadní 
pózovací čáře v základním postoji)
- Free pózing všech účastnic kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se 
všechny závodnice zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastnicím, které se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa



5) Ms. Figure
Kategorie:
Ms.Figure - OPEN
Ms.Figure - 30+
Ms.Figure - 40+

Kritéria hodnocení:
Soutěžící v kategorii Ms. Figure je atletické postavy, která je v souladu s estetičností. Kategorie je určena 
pro sportovně založené ženy s nízkým procentem podkožního tuku. Je povolena mírnější svalová seperace 
bez rýh mezi jednotlivými svalovými skupinami. Dominantou je vrchní polovina těla, a tedy výraznější po-
měr šířky ramen vůči pásu - tzv. výrazněji,, V ". Soutěžící s velkým svalovým objemem však musí
být hodnocena níže, jelikož se nejedná o kulturistickou kategorii, ale stále se klade důraz na ženskost.
Během individuální prezentace rozhodčí hodnotí celkovou prezentaci závodnice, předvedení čtvrtobratů, 
chůzi i celkový dojem. 

Při hodnocení symetrie postavy ve čtvrtobratech se hodnotí následující:
1. Strukturální nedostatky - nedostatky na kostře soutěžící
2. Proporcionalita - vyváženost jedné svalové skupiny vůči druhé např. dolní a horní části těla, pasu vůči 
kvadricepsům apod.
3. Vyváženost - vyváženost levé polovině těla vůči pravé, přední části vůči zadní
4. Symetrie - celková forma a linie soutěžící
V čelním postoji se hodnotí vyváženost jednotlivých svalových skupin celého těla a proporcionalita navzá-
jem. V boční póze, ucho, rameno, kyčel, koleno a kotník by měli být v jedné přímce. Nemělo by dojít k 
nadměrnému zakřivení páteře. Záda a zadní část těla by měla mít stejný stupeň hloubky svalu jako hrudník, 
hamstringy a zadek by měli být stejně velké jako kvadricepsy. V zadní póze, kdy je soutěžící k rozhodčím 
otočena zády se klade důraz na to, zda je páteř rovná a není vychýlena do stran, zda je svalstvo na obou 
stranách páteře rovnoměrně vyvinuté.



V části „symetrie těla“ se tělo hodnotí ve čtvrtobratech v těchto základních pózách:

Tip pro soutěžící při každé póze: nadechnout se do břicha a snažit se držet pás co nejužší…

1. Základní čelní postoj (tváří k rozhodčím):
• nohy jsou na úzko, co nejblíže k sobě aby se zvýraznil tvar postavy typu písmene,, Y "
• pohled směřuje přímo před sebe
• ramena jsou zdvižena, aby se dosáhlo jejich maximální výška a šířka
• ramena zafixované dozadu a hrudník vpřed hlubokým nádechem
• obě ruce uvolněně visí podél stran centrální linie těla, lokty jsou mírně ohnuté, palce a prsty spolu, dlaně 
směřují k tělu, ruce lehce pokrčené (do tvaru kalichu)
• prsty a palce jsou spolu uvolněně aby nepůsobily křečovitým dojmem. Postoj není napjatý, ale uvolněný a 
působí jako celek esteticky

2. Čtvrtobrat vpravo (natočení k rozhodčím levou stranou těla)
• nohy mohou být postaveny i širší kvůli stabilitě postoje. Z boční linie (pohled ze strany rozhodčích) by 
měly být však obě nohy v jedné linii, tzn. rozhodčí vidí ze strany pouze jednu nohu a druhá je v téže linii
• prsty na chodidlech jsou tištěné do podlahy, čímž se vytváří flexe lýtka. podpatky na botách se dotýkají 
země
• postoj je vzpřímený, hlava i pohled směřují přímo před sebe
• obě dlaně směřují k tělu, palec a prsty jsou spolu. Ruka je mírně ohnutá v lokti do tvaru kalicha
• levé rameno je mírně snížené a pravé vytažené výše
• břicho je vtažené, hrudník roztažený
• gluteus se tlačí směrem vzhůru

3. Zadní postoj (natočení zády k rozhodčím po dalším čtvrtobratu vpravo)
• prsty na chodidlech jsou tištěné do podlahy aby se vytvářela flexe lýtka
• kolena mohou být jemně pokrčená, aby se napjaly hamstringy
• stejně jako v přední póze, ramena jsou tlačená dozadu, postoj je vzpřímený, záda roztažená do šířky
• pohled směřuje přímo před sebe
• obě ruce uvolněně visí podél stran centrální linie těla, lokty jsou mírně ohnuté, palce a prsty spolu, dlaně 



směřují k tělu, ruce lehce pokrčené (do tvaru kalichu)
• prsty a palce jsou spolu uvolněně aby nepůsobily křečovitým dojmem. Postoj není napjatý,
ale uvolněný a působí jako celek esteticky

4. Čtvrtobrat vpravo (natočení k rozhodčím pravou stranou těla)
• postoj je identický jako při prvním čtvrtobratu

Oblečení a obuv:
Dvoudílné plavky s křížovým zapínáním přes záda. Výběr plavek (styl, barva, zdobení) je na volbě samotné 
závodnice, avšak spodní díl bikin by měl pokrývat 1/3 hýžďového svalu. Obuv závodnice - tzv. pózovací 
obuv, doporučuje se především transparentní typ bot (výše v rámci všeobecných informací).

Průběh soutěže:
Účastnice kategorie Ms.Figure soutěží v jednom kole, které má dvě části.
Část první - individuální prezentace na pódiu
Část druhá - hodnocení symetrie postavy ve čtvrtobratech
Soutěžící přicházejí na pódium samostatně podle startovních čísel vzestupně. Individuální prezentace je ve 
stylu klasického,, T-walku ". Všechny individuální prezentace jsou ukončeny na středu pódia, kde soutěžící 
předvede 4 základní čtvrtobraty. 
Po individuální prezentaci se daná soutěžící zařadí na základní čáru, kde drží základní (čelní) postoj. Po od-
prezentování T-walku poslední soutěžící následuje hodnocení symetrie postavy jednotlivých účastnic, a to 
následujícím způsobem:
- 2x společné porovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech
- 2x společné porovnávání všech účastnic kategorie ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodnic 
navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- Výběr pěti finalistek do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodnicemi v 
případě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání ve čtvrtobratech finalistek (ostatní účastnice kategorie zůstávají na pódiu na zadní 
pózovací čáře v základním postoji)
- Free pózing všech účastnic kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se 
všechny závodnice zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastnicím, které se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

6) Ms. Figura International
Kategorie:
Ms. Figura International - OPEN
Ms. Figura International  - 30+
Ms. Figura International  - 40+

Kritéria hodnocení:
Účastnice kategorie jsou oproti předchozím kategoriím posuzovány více v duchu naturální kulturistiky. 
Svalové skupiny mají objem, působí tvrdě a jsou vyrýsované. Důraz je však stále kladen na symetrii těla a 
estetickou stránku. Jednotlivé svalové skupiny jsou v harmonii a vzájemně proporčně vyvážené.
V bodovém hodnocení je zohledněna především symetrie postavy jako celek, kde se klade důraz na vzá-
jemnou vyváženost a souhru jednotlivých svalových skupin. Tyto kritéria jsou nadřazeny jakékoli vyrý-
sovanosti docílené nadměrným odvodněním. Je tedy důležitý celkový dojem závodnice a ne separace a vy-
rýsovanost pouze jedné svalové skupiny. Závodnice by měla působit zdravým dojmem. K doplňkovým, 
nikoli však nadřazeným, kritériím hodnocením patří i adekvátní úprava zevnějšku (vlasy, make-up) a 
pokožky. Použité smí být pouze barvy, které neznečišťují a nejsou nadměrně mastné, či lesklé. Nepovoluje 
se tedy barva Dream Tan nebo barva na podobném základě. 
Oblečení a obuv:
Dvoudílné plavky s křížovým zapínáním přes záda. Výběr plavek (styl, barva, zdobení) je na volbě samotné 
závodnice, avšak spodní díl bikin by měl pokrývat 1/3 hýžďového svalu. Obuv závodnice - tzv. pózovací 
obuv, doporučuje se především transparentní typ bot (výše v rámci všeobecných informací).



V části „symetrie těla“ se tělo hodnotí ve čtvrtobratech v základních pózách, které se řídí stejnými pravidly 
jako pózování pro kategorii Ms. Figure.
V části „svalový rozvoj těla“ se tělo hodnotí pózováním v 5 základních kulturistických pózách. Hodnotí se 
zejména následující:
1. Muskulatura - forma, hloubka a kvalita svalů
2. Proporcionalita - vyváženosť jedné svalové skupiny vůči druhé
3. Ohraničenost - separace jednotlivých svalů, ohraničenost a žilnatost
4. Vyváženosť - levé poloviny těla vůči pravé a přední části těla vůči zadní

V části „svalový rozvoj“ se porovnává těchto 5 povinných póz:
1. dvojitý biceps zepředu (Front Double Biceps) (rozevřené prsty)
2. hrudník + biceps z boku (Side Chest) (libovolná strana)
3. triceps z boku (Side Triceps) (libovolná strana)
4. dvojitý biceps zezadu (Back Double Biceps) (rozevřené prsty)
5. břicho a stehna s rukama za hlavou (Abdominalis and Thighs)

Průběh soutěže:
- Nástup celé kategorie podle startovních čísel vzestupně
- Představení + následné individuální vystoupení jednotlivých účastnic na střed pódia s předvedením své 
nejlepší pózy a návrat do řady
- Všechny závodnice jsou přesunuty na první vyvolávací čáru
- 2x společné srovnávání symetrie těla všech účastnic ve čtvrtobratech
- 2x společné srovnávání symetrie těla všech účastnic ve čtvrtobratech s možností výměny pořadí závodníků
navzájem mezi sebou dle požadavku hlavního rozhodčího
- 2x společné porovnávání svalového rozvoje všech účastnic kategorie v 5 povinných pózách.
- 2x společné porovnávání svalového rozvoje všech účastnic kategorie v 5 povinných pózách s možností vý-
měny pořadí závodníků navzájem mezi sebou podle požadavky hlavního rozhodčího
Poznámka:
V případě většího počtu závodnic na pódiu, moderátor soutěže rozdělí závodnice na dvě skupiny. Jedna ze 
skupiny zůstává na první vyvolávací čáře a druhá se vrací na zadní. Po srovnání svalového rozvoje první 
skupiny se následně mezi sebou první a druhá skupina vymění.
- Výběr pěti finalistek do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodnicemi v 
případě požadavků ostatních 4 rozhodčích
- 1x společné srovnávání finalistek ve čtvrtobratech - na první vyvolávací čáře (ostatní účastnice kategorie 
zůstávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- 1x společné porovnávání svalového rozvoje finalistek - na první vyvolávací čáře
(ostatní účastnice kategorie zůstávají na pódiu - na zadní pózovací čáře)
- Free pózing všech účastnic kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se 



všechny závodnice zařadí zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastnicím, které se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa

8) Ms Runway

Kritéria hodnocení:
Kategorie, která je otevřená pro všechny soutěžící bez rozdílu. Start se umožnuje všem účastnicím soutěže 
ženského pohlaví. Soutěžící má na sobě oblečené společenské šaty dle vlastního výběru. Obuv - společenské
nebo pózovací boty.
Hodnotí se především projev, elegance, šarm, ženskost a celkové vyzařování soutěžící od jejího příchodu na 
pódium. Schopnost zaujmout rozhodčí i diváky, přirozený sexappeal, sebedůvěra, jemnost a ladnost pohybu 
na pódiu jsou součástí pro tuto kategorii. Úprava zevnějšku (vlasy, make-up) je na volbě závodnice ..

Průběh soutěže:
Na pódium přichází každá soutěžící samostatně. Prezentace je na volbě samotné závodnice. Doporučujeme 
prezentaci ve stylu klasického,, T-walku ", a tudíž příchod která soutěží na střed pódia, následně na to na 
levou a pravou stranu. Soutěžící po předvedení pódium opouští. Po předvedení poslední soutěžící:
- Celá kategorie se společně seřadí na první vyvolávací čáře, kde společně provedou 2x pózování ve čtvrtob-
ratech
- Free pózing všech účastnic kategorie v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se všechny závodnice zařadí
zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastnicím, které se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa



9) Bikini Angel

Kritéria hodnocení:
Kategorie Bikini Angel, stejně jako kategorie Ms. Runway umožňuje start všem soutěžícím ženského po-
hlaví. Jedná se o,, volnější "kategorii, která je brána více jako,, show "a zpestření celé soutěže. Hodnotí se 
celková prezentace dané soutěžící, kostým, fyzický vzhled, kondice těla, osobnost soutěžící. Možnost ,, za-
blesknout "se na pódiu v nejkrásnějším kostýmu ve stylu ,, Las Vegas, či ,, Rio de Janeiro "je osobitostí 
právě této kategorie.

Průběh soutěže:
Na pódium přichází každá soutěžící samostatně. Prezentace je na volbě samotné závodnice. Doporučujeme 
prezentaci ve stylu klasického,, T-walku ", a tudíž příchod soutěžící na střed pódia, následně na to na levou a
pravou stranu. Soutěžící po předvedení pódium opouští. Po předvedení poslední soutěžící:
- Celá kategorie se společně seřadí na první vyvolávací čáře, kde společně provedou 2x pózování ve čtvrtob-
ratech
- Free pózing všech účastnic kategorie v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se všechny závodnice zařadí
zpět na zadní pózovací čáru
- Předání pamětních cen účastnicím, které se neumístili mezi prvními 5 ti
- Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa


