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MULTISPORT 

Soutěž o pohár měst Semily a Mladá Boleslav 

 

SOUTĚŽ 

Sportovně-pohybová pohárová soutěž, která je určena široké veřejnosti, klade důraz na radost 

z pohybu, zábavu a fair play. Soutěžit může opravdu každý. Vítáni jsou jednotlivci, amatéři  

i profesionálové, děti, mládež, dospělí, rodiče s dětmi, sportovní kluby, školy, mateřské školy, dětské 

domovy, domy dětí a mládeže, mateřská centra, dětské a rodičovské komunity, sportovní a taneční 

kroužky… Nezapomínáme na osoby se speciálními potřebami a nerozhoduje ani členství v jakékoli 

z registrovaných organizací. Jednoduše se mohou přihlásit všichni, kdo si chtějí zazávodit a nebojí se 

ukázat, co umí. Nehledíme na jakoukoli příslušnost, ke všem přistupujeme rovně – všichni jsou pro nás 

ZÁVODNÍCI a ZÁVODNICE. Cílem projektu je, mimo jiné, propojení práce pedagogů, trenérů a rodičů. 

Tato myšlenka dala vzniknout dvěma novým kategoriím – cvičení rodičů s dětmi a cvičení osob se 

speciálními potřebami. 

 

KATEGORIE a LIMITY 

 

SOUTĚŽNÍ 

• Aerobik – velké formace (5–20 závodníků) 

• Step aerobik – velké formace (5–20 závodníků) 

• Tanec – malé formace (2–4 závodníci) 

• Tanec – velké formace (5–20 závodníků) 

• Rodiče a děti 

• Osoby se speciálními potřebami (bez věkového limitu) 
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VĚKOVÉ 

1. Do 7 let 

2. 7,01–12 let 

3. 12,01–17 let 

4. 17,01 a více let 

 

Start týmu v každé z věkových kategorií podléhá prostému průměru věku všech členů týmu, a to 

včetně náhradnic/náhradníků. Není tedy nijak omezeno, kolik je nejmladšímu či nejstaršímu ze 

závodnic/závodníků. Žádné jiné omezení není. 

Trenér nebo vedoucí týmu jednoduše sečte věk všech závodníků. Výsledný součet pak vydělí jejich 

počtem. Průměr, který bude odpovídat konkrétnímu intervalu (dle seznamu výše), určí zařazení 

týmu do příslušné kategorie. Za zařazení do kategorie odpovídá trenér, vedoucí týmu, rodič nebo 

zákonný zástupce. 

 

SPECIFICKÉ KATEGORIE 

Unikátními kategoriemi jsou cvičení rodičů s dětmi a osob se speciálními potřebami. Mají tedy  

i doplňující a specifická pravidla.  

Soutěžící běží překážkovou dráhu, kterou sestaví organizátor soutěže, a která je jedinečná vždy 

pro každou soutěž z celého seriálu – je tím zaručena pestrost a zároveň férové soutěžení. Rodiče  

s dětmi běží odděleně a pro konečné hodnocení se jejich časy sčítají. Vítězí ti, kteří mají po sečtení 

čas nejkratší. Pouze v první věkové kategorii (nejmenší děti) rodiče běží společně s dětmi. Rovněž 

osoby se speciálními potřebami doprovází asistent. 

 

ČASOVÉ LIMITY SESTAV (pro jednotlivé kategorie) 

1. 01.30–02.00 min. 

2. 01.45–02.30 min. 

3. 01.45–02.30 min. 

4. 01.45–02.30 min. 

5. 01.45–02.30 min. 
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HUDBA 

Hudba bude dodána organizátorovi soutěže v elektronickém formátu (MP3, WAW) vždy společně 

s přihláškou do soutěže. Každý vedoucí týmu, trenér či závodník, bude mít svou hudbu i přímo na 

soutěži jako zálohu na přenosném paměťovém USB FLASH disku pro případ okamžité potřeby. 

 

CHOREOGRAFIE A ZÁVODNÍ OBLEČENÍ 

Choreografie i úbory soutěžících budou odpovídat danému stylu/kategorii. Fantazii choreografů nejsou 

kladeny žádné překážky. Jediným kritériem jsou základní pravidla slušného chování a etiky. 

 

PŘIHLÁŠKY 

Termín pro písemné podávání přihlášek je nejpozději 14 dnů před termínem pořádání soutěže včetně 

dne posledního. Přihlášky se zasílají formou vyplněného formuláře elektronickou poštou. Součástí 

přihlášky musí být i hudební doprovod, jak je uvedeno výše. Pozdní přihlášky se řeší individuálně  

s organizátory soutěže. Nebudou uplatněny žádné sankce za pozdní přihlášení. Uchazeči však musí mít 

na paměti fakt, že organizátor potřebuje nějakou minimální dobu na přípravu a zpracování. 

 

PRŮBĚH SOUTĚŽE, ROZHODČÍ A HODNOCENÍ  

Celá soutěž probíhá JEDNOKOLOVĚ. Jednotlivé sestavy hodnotí pět rozhodčích, kteří udělují známky na 

stupnici 0–10, kdy více bodů představuje lepší výsledek. V čele rozhodčích stojí rozhodčí hlavní, který je 

konečným arbitrem pro řešení jakýchkoli sporů či nesrovnalostí. Známky jsou odstupňovány po jedné 

desetině bodu a žádný z rozhodčích nesmí v jedné kategorii použít stejnou známku vícekrát. Závěrečné 

hodnocení vychází z prostého součtu známek s tím, že nejvyšší součet znamená nejvyšší umístění. 

Velikost závodní plochy pro všechny kategorie je shodná 12 x 12 metrů. 

 

CENY / CENY MULTIFINÁLE 

První tři místa v každé kategorii budou oceněna medailemi, diplomy a drobnými dárky. Účastnické 

diplomy obdrží bez rozdílu všichni. Všichni účastníci kategorie do sedmi let dostanou i drobné dárky pro 

radost. První tři místa MULTIFINÁLE budou navíc oceněna poháry a překvapením. 
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POPLATKY 

Jednotné STARTOVNÉ – 120 Kč za osobu 

STARTOVNÉ PRO MULTIFINÁLE – 150 Kč za osobu 

Jednotné VSTUPNÉ PRO DIVÁKY – 70 Kč za osobu (děti – diváci do 10 let zdarma) 

 

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SOUTĚŽÍ PRO SEZÓNU 2016/2017 

20. 11. 2016 – Semily 

9. 4. 2017 – Mladá Boleslav 

20. 5. 2017 – Varnsdorf 

17. 9. 2017 – Semily 

25. 11. 2017 – Semily – MULTIFINÁLE 

 

ORGANIZAČNÍ TÝM A VEDENÍ SOUTĚŽE 

Eva Trhoňová – Mladá Boleslav, telefon: +420 775 144 083, e-mail: eva.ekrtova@seznam.cz 

Jana Boučková – Semily, telefon: +420 602 252 677, e-mail: bouckova@tfnet.cz 


