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1 SYSTÉM SOUTĚŽE 
Soutěž Mistry s Mistry se skládá z postupových závodů a celorepublikového finále, které je pro 

věkové kategorie B, C a D zároveň Mistrovstvím České republiky v gymnastickém aerobiku II. VT FIG. 

Všechny závody soutěže MsM probíhají jednokolově.  

Na jednotlivých závodech závodníci sbírají body za svá umístění, body z jednotlivých kol se následně 

sčítají, vždy za každou soutěžní kategorii zvlášť. Na základě součtu bodů z postupových závodů 

proběhne vyhodnocení a závodníci s nejvyšším počtem bodů z každé kategorie postoupí  

do celorepublikového finále. Počet postupujících do finále bude upřesněn před začátkem soutěžní 

sezony. V případě shody počtu bodů postupují do finále oba závodníci. 

V sezoně 2019 proběhne 5 postupových kol, z nichž se do celkového součtu budou započítávat  

4 nejlepší umístění. 

Postupy do finále budou zveřejněny na webových stránkách organizátora. Na finále je třeba 

postupující závodníky přihlásit v přihlašovacím systému. 

Pokud se závodník postupující do celorepublikového finále tohoto závodu nemůže z jakéhokoliv 

důvodu zúčastnit, oznámí tuto skutečnost organizátorům soutěže, a to ve stanovené lhůtě pro 

podávání přihlášek. Následně bude osloven závodník, který je součtem bodů další v pořadí  

a dostane tak šanci zúčastnit se celorepublikového finále. 

1.1 BODOVÉ HODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ 
 

 

Nejnižší možný počet bodů, který může závodník získat na daném závodě, jsou 2 body. 

2 MÍSTA KONÁNÍ ZÁVODŮ 

2.1  MÍSTA KONÁNÍ 
Jednotlivé závody se konají na různých místech po celé republice. Konkrétní místa konání a data 

jednotlivých kol budou zveřejněny na webových stránkách organizátora. 

2.2 SPORTOVNÍ HALY 
Závody se pořádají v tělocvičnách nebo sportovních halách, které jsou na daném místě k dispozici. 

2.3 ŠATNY 
Na většině míst konání jsou pro závodníky a trenéry k dispozici šatny. Šatny organizátor nijak 

nepřiděluje ani nerozděluje. Jejich rozdělení a využití je tedy na vzájemné dohodě trenérů  

a závodníků.  

  

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. atd. 

Body 30 28 26 24 23 22 21 20 19 18 atd. 
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2.4 ZÁVODNÍ PLOCHA 
Jako závodní plocha je využívána podlaha, která je v tělocvičně. Zpravidla to bývá dřevěná plovoucí 

podlaha nebo pogumovaný sportovní povrch. Je možné, že na některé z kol bude zapůjčena 

odpružená závodní plocha využívaná v I. výkonnostní třídě. O této skutečnosti budou účastníci 

informováni předem. 

2.5 ROZCVIČOVACÍ PLOCHA 
Jako plocha k rozcvičení slouží zpravidla zbylá část haly či tělocvičny po stranách závodní plochy.  

Do těchto prostor je povolen vstup pouze závodníkům a jejich trenérům, a to po přezutí. Pokud jsou 

v hale k dispozici šatny, je zakázáno česání a lakování vlasů v rozcvičovacích prostorech. Zároveň se 

zde nesmí zanechávat tašky a kufry závodníků. Tato plocha slouží přednostně k rozcvičování. 

2.6 DIVÁCI 
Divákům je povolen vstup pouze do jim vyhrazených míst. Za nedodržování tohoto pravidla může 

hlavní rozhodčí udělit penalizaci závodníkovi či klubu, kde toto pravidlo nedodržují. 

3 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZÁVODY 
Přihlašování na jednotlivá kola soutěže probíhá přes on-line přihlašovací systém, který je přístupný 

z webových stránek organizátora. 

Termíny uzávěrek přihlášek a uzávěrky editací přihlášených sestav budou zveřejněny v přihlašovacím 

systému a na webových stránkách organizátora. 

Přihlášení závodníků po termínu uzávěrky je možné, ale za cenu zvýšeného startovného. 

4 STARTOVNÍ LISTINY 
Nejdéle týden po uzávěrce přihlášek budou zveřejněny startovní listiny. Startovní čísla se jednotlivým 

závodníkům přidělují náhodným losem. 

Po zveřejnění startovních listin mají trenéři týden na podání odůvodněné žádosti o změnu 

startovního pořadí (např. vícečetné starty závodníka). Změna startovní listiny nahlášená až v den 

konání soutěže nebude umožněna. Organizátor si však vyhrazuje právo ve výjimečných případech 

rozhodnout jinak. 

5 PRŮBĚH ZÁVODU 

5.1 PREZENCE ZÁVODNÍKŮ 
Trenéři jsou povinni ohlásit na prezenci své závodníky v časech stanovených v harmonogramu.  

Po ukončení prezence budou ze startovní listiny vyškrtáni nepřítomní startující. 

5.2 ZKOUŠKA NA PLOŠE 
Na závodech MsM neprobíhá organizovaná zkouška na ploše. Závodníci ji mohou vyzkoušet 

v pauzách závodu. 
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5.3 ČASOVÝ PRŮBĚH ZÁVODU 
Závod probíhá dle předem známého časového harmonogramu. Je možné, že dle průběhu soutěže 

bude harmonogram částečně upraven. V tomto případě o tom bude informovat moderátor soutěže. 

5.4 MODERÁTOR SOUTĚŽE 
Moderátor ve spolupráci s hlavním rozhodčím řídí průběh závodu. Závodníci, trenéři i diváci jsou 

povinni dbát instrukcí moderátora. Neuposlechnutí moderátora bude bráno jako porušení soutěžního 

řádu s dalšími následky. 

Moderátor předvolává závodníky na závodní plochu. Po vyhlášení závodníka se tento v co nejkratší 

době dostaví na závodní plochu, kde se může krátce představit. Následně zaujme začáteční pózu. 

Představení závodníků není rozhodčími hodnoceno. Bude udělována srážka za příliš dlouhé nástupy  

a za pozdní dostavení se na závodní plochu. 

5.5 VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
Výsledky jsou vyhlašovány ústně moderátorem. Teprve po vyhlášení a předání medailí jsou výsledky 

vyvěšovány v tištěné podobě s udáním sumáře získaných bodů. 

Podrobnější výsledky budou zasílány trenérům zúčastněných závodů e-mailem. 

5.6 PROTESTY PROTI VÝSLEDKŮM 
Není povolena žádná forma protestů proti finálním výsledkům. 

5.7 ZPĚTNÁ VAZBA 
Trenéři mají možnost si zažádat o zpoplatněnou zpětnou vazbu. Organizátor poskytuje podrobnou 

zpětnou vazbu z organizátorem pořízeného videa nebo zjednodušenou zpětnou vazbu v podobě 

podrobného výpisu získaných bodů podle jednotlivých kritérií rozhodčích. 

5.8 UKONČENÍ ZÁVODU, VYKLIZENÍ HALY 
Trenéři zodpovídají za nepořádek po svých závodnících, každý z nich si tak zkontroluje stav šaten,  

ve kterých se se svými závodníky zdržoval a místo, kde se se závodníky rozcvičoval. 

5.9 ZÁVĚREČNÁ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Organizátor neručí za věci odležené v šatnách nebo kdekoliv jinde v místě konání závodu u žádné ze 

zúčastněných osob. 

Organizátor odpovídá za zdraví závodníků pouze při  nepopíratelném prokázání viny organizátora  

na vzniku zdravotní újmy. 


