
 

REGULAMIN  
I Wielkopolskie Mistrzostwa  Aerobiku i Fitness 

Poniec 25.05.2019r. 

Data i miejsce zawodów : 25.05. 2019r. Hala Sportowa ul. Szkolna 8a, 64 – 125 Poniec 

I. Uczestnictwo 

Rywalizacja prowadzona będzie w 4 kategoriach wiekowych z podziałem na liczebność 

- solo – 1 osoba 

- duet – 2 osoby 

- trio – 3 osoby 

- drużyny – 7 – 15 

II. Kategorie wiekowe  

  - rocznik 2009 i młodsi (I-III SP) 

- rocznik 2006 i młodsi (IV-VI SP) 

- rocznik 2003 – 2005 (VII, VIII,  III Gim) 

- rocznik 2002 i starsi  

 

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii przy małej liczbie zgłoszeń 

Może również wprowadzić ograniczenie ilości zgłoszonych podmiotów, dostosowując do 

możliwości organizacyjnych (wtedy decydująca będzie kolejność zgłoszeń) 

Podczas weryfikacji należy okazać kartę zgłoszeniową i dokument (legitymację) 

potwierdzającą wiek. 

 

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

 

ZASADY OGÓLNE :  

1. Czas trwania układu   

- solo, duety, trio – do 1min 30sec. 

- drużyny – do 2min 30sec 

2. Układ ma zawierać kroki taneczne o charakterze aerobikowym w różnych kierunkach, 

podskoki, skoki i przeskoki , oraz pozycje niskie  np. dżwignie, elementy gibkościowe, 

ćwiczenia na mięśnie brzucha, ud, pośladków, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia z 

elementami siły statycznej i dynamicznej. 

 

W układzie nie mogą wystąpić elementy z przyborem lub przyrządem do ćwiczeń. 

 

3. ELEMENTY OBOWIĄZKOWE - Drużyny 

 4 wymachy w przód w pozycji wysokiej, wykonane naprzemiennie i równocześnie 

przez cały zespół, bez przemieszczenia i w ustawieniu bokiem do linii frontu. Praca 

ramion dowolna. 

Wymach to podniesienie nogi prostej w kolanie powyżej linii bioder. Dozwolona 

dowolna kombinacja (np. 2+2, 3+1..). Ocena maksymalna–6 punktów. 

 

 4 pajace wykonane równocześnie przez cały zespół, bez przemieszczenia i w 

ustawieniu przodem  do linii frontu. Praca ramion dowolna. Pajac to ruch wykonany 

zeskokiem do rozkroku i złączenia nóg obunóż przy ugięciu  kolan podczas każdego 

zeskoku (amortyzacja ruchu). Ocena maksymalna–6 punktów. 



 

 pompki -  minimum 2 następujące w serii- max 3pkt, ćwiczenia mięśni brzucha w 

siadzie lub w leżeniu na plecach minimum 2 następujące w serii. - max 3pkt  
 

 

 element akrobatyczny  - w układzie drużyn występuje jeden obowiązkowy, oceniany 

(pozostałe elementy wykonane np. przez 1 osobę lub część grupy mogą być użyte jako 

ozdobniki – nie dają odrębnej oceny) - max.6pkt 

 

Drużyny wybierają element akrobatyczny spośród:  

a) przewrót w przód, 

b) przewrót w tył, 

c) przerzut bokiem, 

d) mostek (podpór łukiem leżąc tyłem) – zatrzymanie pozycji na 3 sekundy, 

e) szpagat – zatrzymanie pozycji na 3 sekundy, 

f) stanie na rękach, itp. 

- dopuszczalna kombinacja 2-ch elementów; traktowana jako 1 element akrobatyczny, 

- dopuszczalne  wykonanie 2-ch różnych elementów przez zespół w tym samym czasie, 

- element akrobatyczny jest zaliczony pod warunkiem wykonania w tym samym czasie 

(momencie układu) przez wszystkich zawodników. 

 

 

4. ELEMENTY OBOWIĄZKOWE - Solo, duety, trio 

 4 wymachy w przód 

 4 pajace 

 pompki -  minimum 2, ćwiczenia mięśni brzucha w siadzie lub w leżeniu na plecach 

minimum 2.  

 szpagat - wykroczny lub rozkroczny ( wytrzymany 3 sec )- max 6 pkt 

 

(Zasady punktowania i wykonania takie same jak podczas prezentacji w drużynach 

 

 dodatkowe elementy (nie muszą być zawarte w prezentacji ale podlegają ocenie) 

- grupa siły – wszelkiego rodzaju dźwignie, poziomki w siadzie, L – sit, V sit, 

krokodylki, i pompki (inne niż zawarte jako element obowiązkowy) – max +2pkt 

- grupa równowagi – wagi przodem, bokiem, tyłem, arabeski (wytrzymane 3 sec.) max 

+2pkt 

- grupa skoczności – skoki wybijane z obu nóg np. poziomka (kozak), szpagatowy, air 

jack itp. max + 2pkt 

- dodatkowy element akrobatyczny  typu przerzut  bokiem, w przód, przejście , rundak 

itp. (mogą występować w serii) max + 2pkt za zawodniczkę (duet, trio) 

w kat. solo do 6 punktów  

{dodatkowy element akrobatyczny lub seria tych elementów może zostać wykonana na 

ścieżce air track przed wykonaniem układu – wówczas podczas prezentacji zawodnicy 

muszą zaakcentować ten moment wykonując pozę przygotowującą, przebieżkę i sposób 

zakończenia ćwiczenia} 

 

Elementy dodatkowe, żeby dały odrębną punktację muszą być wybrane z różnych 

grup. 

 

Kolejność elementów obowiązkowych i dodatkowych dowolna.  



 

 

 

 

 

 

III. OCENA 
Ocenie podlegają: 

 Elementy obowiązkowe 

 Elementy dodatkowe - (solo, duety, trio) 

Podstawą do oceny obowiązkowych ćwiczeń jest technika wykonania. Jeśli 

elementy zostały wykonane poprawnie technicznie brana jest pod uwagę ich 

trudność. 

 Choreografia i artystyczność:  max 6 punktów 

 

 Technika i trudność: max 6 punktów 
 

IV.  KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Na zawodach komisja min 3-osobowa 

Zapis oceny w formie protokołu. 

Po zakończeniu rozgrywek komisja może udać się na naradę. Decyzja komisji jest 

ostateczna. 

 

 

V. Zgłoszenia 
Swój udział w mistrzostwach szkoły potwierdzają do organizatorów zgodnie z informacją 

danych zawodów do 17.05.2019r. 

Jeden zawodnik może być zgłoszony w max dwóch kategoriach. 

Zgłoszenia wysyłamy na adres mailowy niedzwiedz60@wp.pl 

Wszelkich informacji udziela organizator bezpośredni nr 607670620 – Aneta Wrotyńska 

 

VI. Nagrody  

Najlepsze 3 zespoły otrzymają puchary 

 Zawodnicy 1-3 drużyn, solo, duetów i trio otrzymają medale. 

 Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy  

 

VII. Uwagi   
Można stosować jeden utwór lub mix muzyczny.      

Kwestie sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów. 
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Protokół drużyn 

 

Nazwa : ............................             

Liczba zawodników: .................          Czas: ................... 

 

Oceniane elementy 
Skala 

pkt. 
Uwagi Punkty 

pajace 0-6 
 

 
 

wymachy 0-6   

pompki 2x                       

ćw.mm brzucha2x 

0-3 

0-3 
  

El. Akrobatyczny  - drużyny 

 

 

0-6 

 
  

 

Choreografia, artystyczność 

 

0-6   

Technika i trudność 0 - 6   

 

Uwagi -  

 

Suma punktów............................. 

 

 

Podpis sędziego .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół solo, duety, trio 

 

Nazwa/ nazwiska : 

……………………………………………………………………………………………… 

      

Kategoria : .................          Czas: ................... 

 

Oceniane elementy 
Skala 

pkt. 
Uwagi Punkty 

pajace 0-6 
 

 
 

wymachy 0-6   

pompki 2x                       

ćw.mm brzucha2x 

0-3 

0-3 
  

 

Szpagat 

0-6 

 
  

Elementy dodatkowe 

-  siła 

- równowaga 

- skoczność 

 

-elementy akrobatyczne 

 

 

 

0 – 2 

0 – 2 

0 - 2 

 

0-2 

za zaw. 

0 – 6 

kat.solo 

  

Choreografia, artystyczność 0 - 6   

 

Technika i trudność  
0-6   

 

Uwagi -  

 

Suma punktów............................. 

 

 

Podpis sędziego .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


