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„SKUPINOVÉ CHOREOGRAFIE“ 

„GROUPS“  

Benátky Nad Jizerou  

Finále Praha – 28.5. a 29. 5. 2011 

 

PROPOZICE 

 
 
 
 
 

Mottem je být příleţitostí pro „všechny děti„.Tedy i pro ty, které se věnují aerobiku nebo tanci profesionálně. 
Děti fitness aneb sportem proti drogám® je formát soutěže určený zejména pro ty, kdo se nechtějí věnovat 
aerobiku, tanci a podobně na vrcholové úrovni, přesto však chtějí mít cíl ve formě prestižního mezinárodního klání 
s dlouholetou tradicí. V základních kategoriích (tzv. Děti fitness) nevyžadujeme proto žádné povinné prvky 
dokazující rozsah nebo sílu. Hlavním kritériem hodnocení soutěží jednotlivců je nadšení a snaha dětí, v soutěži 
skupinových choreografií je to pak především nápaditost předvedené sestavy. 
 
Jak zařadit děti do soutěže  
 

 VYPSANÉ KATEGORIE 
 

                   

postupové  SKUPINOVÉ CHOREOGRAFIE-    nepostupová „SMALL GROUPS“ pro všechny 

„GROUPS“ pro všechny        
 

                                          
 

www.detifitness.cz 

http://www.detifitness.cz/clanek/57243/nevite-do-jake-kategorie-se-prihlasit-/
http://www.detifitness.cz/


 

 

PODROBNÉ PROPOZICE 

 VYPSANÉ KATEGORIE – POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŢÍ  

 

Postupové   SKUPINOVÉ CHOREOGRAFIE-  „GROUPS“ pro všechny  

  
Vypsané kategorie : (Aerobik, Zumba, mažoretky, cheerleaders, street dance, orientální tanec, latinskoamerické 
tance, gymnastika, rock and roll, disko dance, country tance a lidové tance apod. ) 
Kategorie budou upraveny, tj. případně rozděleny nebo sloučeny, podle počtu přihlášených. Podrobné informace  o 
kategoriích, délkách skladby na www.detifitness.cz . 
Do kategorií se zařazuje podle věkového průměru všech členů ve skupině na dvě desetinná čísla. Minimální počet 
členů ve skupině je 8, maximální není omezen. Je možné se přihlásit i se sestavami, které se zúčastnily 
květnového finále skupinových choreografií. 
 

 

nepostupová „SMALL GROUPS“ pro všechny 

Co to je soutěţ o pohár? Sami si vytvořte choreografii a vyhrajte si pro sebe vlastní pohár. 
Pohár za první místo tedy získá každý jednotlivec z vítězného družstva. 
Počet členů: zúčastnit se mohou 1 - 3 členná družstva  
Věk:  věk zatím není omezen 
Délka sestavy: 1 - 2 minuty.  
Téma: nezbytnou součástí je téma choreografie  

TÉMA PRO TUTO SOUTĚŽ – VELIKONOČNÍ  
Podrobnosti najdete na www.detifitness.cz 
 
 

 

 

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
Pořadatel soutěţe:    sdruţení „Děti Fitness aneb sportem proti drogám“® 

    Ředitelka soutěže : Mirka Hadrbolcová 
Hlavní organizátor : Jana Haburová 
info@detifitness.cz 

     prihlasky@detifitness.cz 
 

Datum konání:    16. 4. 2011 
Místo konání:     Sportovní hala Benátky nad Jizerou 

Povrch haly:     umělý    
Osvětlení:     denní 
Registrace:    8:15 
Začátek soutěţe:   9 :30 Přesnější časový harmonogram najdete na www.detifitness.cz  

http://www.detifitness.cz/
http://www.detifitness.cz/
mailto:info@detifitness.cz
mailto:prihlasky@detifitness.cz
http://www.detifitness.cz/


     Po uzávěrce přihlášek  

Jednotlivé soutěţe:   

„GROUPS“ - Skupinové choreografie – postupové  

 „O Pohár“ - VELIKONOČNÍ  téma  

  PRAVIDLA SOUTĚŢE : pravidla jsou společná pro celou soutěž a najdete je  zde  . 

Za celý tým DF Vás žádáme: „Prosím přečtěte si pozorně pravidla, ať 
nevznikají zbytečná nedorozumění“. 
 

  PŘIHLÁŠKY: 
 
Přihlášky nejpozději do 3.4.2011!!!! 

 při nedodržení termínu přihlášek hrozí 1000,- pokuta a nebezpečí nezařazení do soutěže! 

 Verze na internetu je s aktivními odkazy na přihlašovací formuláře. 

 přihláška „ONE IN GROUP“ - jednotlivci  

 přihláška „GROUPS“  - skupinové choreografie 

 přihláška na soutěž „O Pohár“ 

 případné dotazy na info@detifitness.cz 
Pokud chcete dostat potvrzení o úspěšném vyplnění formuláře a formulář samotný, je třeba mít  na 
stránkách vytvořené přihlášení. 

 
 

  Ostatní 
Startovné:        Startovné jednotlivci - „ONE IN GROUP“ i „GROUPS“ členská cena 80,- Kč/os.a kategorii, 

nečlen 100,- Kč/os. a kategorii. 
 Startovné „O POHÁR“ – 200,- Kč za tým a jeden start 

Startovné je nutné poslat na účet předem tak, aby peníze byli v den soutěže na účtu!  
To znamená poslat je nejpozději 7 dni před akcí.  
Číslo účtu: 199 291 094 / 0300 ČSOB 

Vstupné:   děti do 15 let zdarma, dospělí 50,-Kč  
   Na kaţdých 10 dětí jeden trenérský vstup zdarma.       
Občerstvení:        Pro soutěžící, ale i diváky bude k dispozici bufet, kde si budou moci zakoupit jídlo a pití. 
Parkování:  Prostor je v budově nákupního centra (IGY), kde je parkoviště. 

Další informace a pravidla najdete na www.detifitness.cz. 
 
                                            Těšíme se na Vás     

Realizační tým soutěţí „Děti Fitness“ 
 
 
 

    Změny v pravidlech Děti Fitness pro rok 2010 / 11 

 

 

Novinky  
·         Změny v pravidlech pro rok 2010/11  
·         Nové akce  - Karnevaláček,  Ples princezen, O Pohár princezny Fitněnky  
·         Nově - počet u kategorie aerobik, originální dynamic a originální slow je 8 – 30 dětí  
·         Hromadná kategorie je od 25ti soutěžících a musí splňovat 3 z 6ti daných kriterií ( rozptyl věku, kostým 
minimálně dvě barvy,pomůcky, kulisy, rekvizity,tvar formace, různé hudební styly, čitelná dějová linie). Více viz 
pravidla.  
·         Nepřehlédněte úpravy pravidel zařazení do kategorie školička  
·         Do oficiálních pravidel jsme zařadily také formát soutěže „O POHÁR „ . Jedná se o soutěž pro malé týmy, ve 
kterých jsou 1-3 soutěžící. Vždy je dané téma které týmy ztvárňují.  A co je zde zásadní každý z družstva , které se 
umístí na prvním místě, získá pohár pro sebe.  
·         Nové kategorie  - Zumbička, Lidové a Country tance. Tyto kategorie navazují na kategorii Orientální 
tance, která byla nově otevřena v loňském roce a sklidila velký úspěch.   
·         Opět jsme se také vrátily ke kategorii „Tématická“. Pro letošní rok je vypsána na plesy princezen – téma 
princezny. „O pohár princezny Fitněnky“  
·         Také již dlouho v Děti fitness diskutovaná samostatná kategorie handicapovaných dětí.  

http://www.detifitness.cz/kategorie/3983/-deti-fitness-pravidla-souteze/
http://www.detifitness.banda.cz/formular/23/
http://www.detifitness.banda.cz/formular/23/
http://www.detifitness.banda.cz/formular/25/
http://www.detifitness.banda.cz/formular/25/
http://www.detifitness.cz/formular/69/
mailto:info@detifitness.cz
http://www.detifitness.cz/
http://www.detifitness.cz/%22#_KARNEVAL%C3%81%C4%8CEK/"
http://www.detifitness.cz/%22#_PLES__PRINCEZEN/"
http://www.detifitness.cz/%22http:/www.detifitness.cz/kategorie/3983/-deti-fitness-pravidla-souteze/%22
http://www.detifitness.cz/%22http:/www.detifitness.cz/clanek/55337/pravidla-souteze-o-pohar-/%22


·         Více jsme také rozpracovaly pravidla pro jednotlivé  Profi kategorie.   
·         Již zdaleka nejenom v aerobiku  se u nás na soutěži objevují týmy, které se blíží profesionální úrovni. Proto 
jsme více specifikovaly kategorii Profi u jednotlivých pohybových stylů.  
·         Nové kategorie v „ONE IN GROUP“ - Zumbička, Orientální tance a Cheerleaders. U Zumbičky a 
Cheerleaders se bude hodnotit mimo jiné také osobité vyjádření pohybu. U Orientálních tanců, kromě 
všeobecného hodnocení, bude kladen důraz na kostým, líčení, účes. Více najdete v Pravidlech.  
 

 

 

 
1.KARNEVALÁČEK  
Karnevaláček se stal novou tradicí. Jedná se o Karnevalový průvod městem v kostýmech. První se konal v Praze, 
zúčastnilo se ho přes 1000 lidí.  Vyrazili jsme přímo z haly na Václavské náměstí přes jednu z nejrušnějších 
komunikací. Vše proběhlo hladce za přispění PČR, která celý náš průvod doprovázela. Fotogalerii najdete 
www.detifitness.cz 
   

 
PLES PRINCEZEN  
Poprvé se také konala  akce „Ples princů a princezen“ a to na zámku v Brandýse nad Labem. Zúčastnilo se jí 
přes 600 princů, princezen   a jejich rodičů. Poprvé se zde také konala soutěž „O Pohár princezny Fitněnky“. Letos 
proto vypisujeme soutěž pro Small Groups ( 1 – 3 členné týmy) ale i „GROUPS“ ( 8 – 30 členné týmy) na 
princeznovské téma. Podrobná pravidla najdete na www.detifitness.cz Plesy princezen se budou konat V Brandýse 
nad Labem, Na Jižní Moravě a o dalších místech jednáme.  

 

 

 

Těšíme se na Vás     
Realizační tým soutěţí „Děti  Fitness“ 

 

http://www.detifitness.cz/%22http:/www.detifitness.cz/clanek/7834/pravidla-one-in-group-podrobna/%22
http://www.detifitness.cz/
http://www.detifitness.cz/%22http:/www.detifitness.cz/clanek/7827/pravidla-podrobna-skupinove-choreografie-groups/%22
http://www.detifitness.cz/%22http:/www.detifitness.cz/clanek/7827/pravidla-podrobna-skupinove-choreografie-groups/%22
http://www.detifitness.cz/%22http:/www.detifitness.cz/%22

