
 

AEROBIC SPORTOWY – KOMUNIKAT 

 

Organizator:  KU AZS UAM  

Termin:  18 kwietnia 2018r. – 14:15 – rozgrzewki, 14:30 – losowanie, 15:00 – rozpoczęcie zawodów 

Miejsce: Hala sportowa, ul. Młyoska 15a  

 

Zgłoszenia uczelni (bez szczegółowej kategorii) do dnia 15.03.2018r. na adres mailowy:  

kperz@amu.edu.pl 

WSZYSCY UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA LEGITYMACJI ISIC-AZS LUB ITIC-AZS. 

 

I. PROGRAM I SYSTEM ZAWODÓW 
1. Zawody odbędą się w oparciu o przepisy federacji FISAF . 
2. Mistrzostwa są rozgrywane w czterech konkurencjach: 
a. trójki - 3 kobiety lub 3 mężczyzn lub grupa mieszana 
b. jedynki - kobiety 
c. jedynki – mężczyźni 
d. Grupa 4-10 ( dopuszczalna grupa mieszana ) 
e. pary mieszane - kobieta + mężczyzna „ duet „  
 
3. Wymogi dotyczące kompozycji układów: 
- dowolny podkład muzyczny w tempie w granicach 125-165 BPM. Przygotowany na CD wraz z opisem uczelni na płycie. 
- czas trwania podkładu muzycznego – 2 min. z tolerancją +/- 5 sek. 
Kompozycja układu powinna składad się z: 
- trzech elementów obowiązkowych (compulsory) 
- minimum czterech elementów do wyboru (obligatory) 
- elementów dodatkowych 
Maksymalna łączna liczba wszystkich elementów w układzie (compulsory, obligatory oraz elementy dodatkowe) to 25 
elementów. Wszystkie ww. elementy powinny byd połączone krokami aerobikowymi. Istotne jest, aby układ zaprezentował 
wachlarz możliwości technicznej zawodnika, ale nie był jednocześnie dublowaniem się tych samych elementów lub 
elementów z tych samych rodzin. Dlatego równie ważne w układzie są mini i maxi sekwencje, które powinny tak wypełnid 
przestrzeo pomiędzy elementami, aby zarówno stworzyd całośd kompozycji, jak również utrzymad wysoką dynamikę układu 
od samego początku do kooca występu zawodnika. 
 
II. UCZESTNICTWO 
1. Każda uczelnia może wystawid dowolną liczbę zawodników we wszystkich konkurencjach oraz dwie osoby towarzyszące 
(kierownik i trener). 
2. Jeden zawodnik ma prawo jednego startu w każdej konkurencji. 
 
III. PUNKTACJA 
1. Do punktacji drużynowej brane są pod uwagę dwa wyniki danej uczelni: 
- wynik najlepszego zespołu (para lub trójka lub grupa ) 
- wynik najlepszej jedynki (kobiety lub mężczyzny) 
2. W przypadku, kiedy uczelnia wystawi w "jedynkach" kobietę i mężczyznę, liczy się lepszy wynik. 
3. W przypadku, kiedy uczelnia wystawi zawodników w parze i układzie trójkowym, liczy się lepszy wynik zespołu. 
4. Każdy zawodnik/czka (zespół) otrzymuje taką liczbę punktów, jaka jest przypisana do zajmowanego przez niego/nią miejsca.  
5. Wynik drużyny stanowi suma lepszego wyniku konkurencji indywidualnej i lepszego wyniku konkurencji zespołowej. 
6. W przypadku remisu w klasyfikacji drużynowej, decyduje wyższe miejsce zespołu (para lub trójka lub grupa ). 
7. Uczelnia jest klasyfikowana w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje w nim minimum jedna jedynka 
i jeden zespół (para lub trójka) z danej uczelni. 
IV. UWAGI KOOCOWE 
Porządek zawodów  

mailto:kperz@amu.edu.pl


1. Odprawa trenerów  

2. Odprawa sędziów  

3. Kolejność startu poprzedzona jest losowaniem w obecności sędziów i opiekunów zespołów.  

4. Oficjalna rozgrzewka – każdy zawodnik ma obowiązek się rozgrzać, a organizator musi mu to umożliwić.  

5. Starty i nagrodzenie.  

 

INFORMACJE  DOTYCZACE regulaminu  UKŁADÓW AMW w AEROBICU SPORTOWYM  
 
ELEMENTY OBOWIĄZKOWE: 
 
COMPULSORY- wymachy, pajace i pompki. 
Aby zawodnik mogł uzyskad maksymalną możliwą liczbę punktow, musi w swoim układzie zawrzed i wykonad 
prawidłowo 4 następujące po sobie, identyczne, stacjonarne (bez wyraźnego przemieszczania się) powtorzenia 
poniższych elementow: 
1. PAJACE ocenie technicznej podlega dolna partia ciała zawodnika. Ruchy stop, łydek, ud i bioder muszą byd 
identyczne. Ruchy ramion mogą tworzyd rożnego rodzaju wariacje. Zawodnik/zawodnicy obligatoryjnie muszą stad 
przodem do sędziow. Pozycja startowa i koocowa w każdym powtorzeniu to postawa zasadnicza (stopy razem). 
Pięty muszą mied cały czas kontakt z podłożem. 
Minimalny poziom wykonania to: 
- podczas drugiej fazy ruchu (w rozkroku) stopy muszą byd przynajmniej na szerokośd barkow zawodnika, a pięty 
cały czas w kontakcie z podłożem. 
- podczas pozycji wyjściowej (postawy) stopy nie mogą byd szerzej niż widoczna szerokośd buta zawodnika. 
- stopy mogą byd zwrocone palcami na zewnątrz lub w ustawieniu rownoległym, ale muszą byd identyczne dla 
każdego powtorzenia. 
2. WYMACHY – ocenie podlega dolna partia ciała oraz plecy. Ruchy stop, łydek, ud i bioder muszą byd identyczne. 
Ruchy ramion mogą tworzyd rożnego rodzaju wariacje. Zawodnik/zawodnicy obligatoryjnie muszą stad tym samym 
bokiem do sędziow. Pozycja wyjściowa i koocowa każdego powtorzenia to postawa zasadnicza (obie stopy mają 
kontakt z podłożem). 
Wymach nogi wymagany jest minimum na wysokośd talii. Wysokośd wymachow nie może byd zauważalnie rożna u 
zawodnika/zawodnikow. Naprzemiennośd musi byd wykorzystana tzn. wymachy: LPLP lub PLPL. Kierunek 
wymachow musi byd „ na wprost” (w płaszczyźnie środkowej). Wymachy w bok (na zewnątrz) nie kwalifikują się 
jako prawidłowe compulsory. 

3. POMPKI – ocenie podlegają barki, ramiona i dłonie oraz plecy. Ruchy nog mogą tworzyd rożnego rodzaju wariacje. 
Zawodnik/zawodnicy obligatoryjnie muszą byd w ustawieniu tym samym bokiem do sędziow. Pozycja wyjściowa i 
koocowa jest wtedy, gdy obie dłonie mają kontakt z podłożem, łokcie są wyprostowane lecz nie zablokowane. 
Minimalny poziom wykonania to: 
- oba ramiona ugięte w łokciach do minimum 90 stopni. 
- dłonie powinny mied kontakt z podłożem i pozostad w tym samym miejscu przez wszystkie cztery powtorzenia 
- pompki na jednej ręce lub z przemieszczaniem się nie kwalifikują się jako prawidłowe compulsory. 
- jedna lub dwie stopy muszą pozostad przez cały czas w kontakcie z podłożem. Pozycja stop może zmieniad się 
podczas pompek, ale nie mogą one się przesunąd powyżej wysokości bioder, podczas pracy koncentrycznej przy 
pompce (podczas wyjścia w gorę). 
- podczas pracy skurczu mięśnia (wyjścia w gorę) nie dopuszczalna jest „pomoc” kolan czy bioder. Wymagana jest 
odpowiednia linia ciała od barkow, poprzez biodra aż po stopy. 
 
Co to znaczy: JEDNO PO DRUGIM, IDENTYCZNIE i BEZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ? 
JEDNO PO DRUGIM – każde z czterech powtorzeo musi byd wykonane bez zakłocenia (przerwy). Zakłocenie 
definiowane jest jako odpoczynek głownej grupy mięśniowej lub jej zaangażowanie w inne dwiczenie podczas i/lub 
pomiędzy powtorzeniami. 
IDENTYCZNIE – każde z czterech powtorzeo wykonywane jest bez widocznej rożnicy w: pozycji wyjściowej i 
koocowej, rytmie, zakresie i kierunku ruchow, prędkości oraz użyciu głownej grupy mięśniowej. Każdy zawodnik 
Pary lub Trio musi wykonad każde z czterech powtorzeo identycznie, w tym samym czasie, zgodnie, w tym samym 
kierunku co pozostali zawodnicy Pary lub Trio. 
BEZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ – każde z czterech powtorzeo powinno byd wykonane w tym samym miejscu, bez 
widocznego przesuwania się i/lub obracania. „Widoczne przesuwanie” jest definiowane jako przemieszczanie 
większe niż odległośd 0,5 metra, a „widoczny obrot” jako zwrot większy niż 45 stopni. 

 

 



OBLIGATORY- Aby zawodnik mogł uzyskad maksymalną możliwą liczbę punktow, musi w swoim układzie zawrzed i 
wykonad prawidłowo po jednym elemencie z każdej z czterech poniższych grup trudności. 
 
Grupa pompek ( np. pompka Tricepsowa  / pompka Zawiasowa Na jednej ręce / Na jednej nodze (i jednej ręce) . 
Kryteria wykonania dla pompek 
Aby uznad pompkę (piersiową, tricepsową, na jednej lub na dwoch rękach) musi ona prezentowad minimalny 
poziom wykonania - pracująca ręka/ręce są ugięte w łokciu minimum pod kątem 90 stopni. Pozycja „dolna” klatki 
piersiowej jest przy podłodze, ale bez kontaktu z podłożem. Rozstaw opartych o podłogę stop nie może 
przekraczad szerokości 90 stopni. Podczas skurczu mięśniowego poprawne wykonanie wymaga pełnej rownowagi 
pomiędzy nogami, biodrami i ramionami. Pompki mogą byd wykonywane we wszystkich kierunkach. 

Grupa siły statycznej ( np. Poziomka rozkroczna (Straddle press) / Poziomka o nogach złączonych (Pike press)  / 

Poziomka wysoka otwarta (V press open)  / Poziomka wysoka zamknięta (V press closed)  / Krokodyl o nogach 
rozłączonych (Planche open legs)  / Krokodyl o nogach złączonych (Planche closed legs) / Waga (Planche no suport)  
 
Grupa skokow ( np. Skok szpagatowy z dwoch nog (Front split jump) / Skok rozkroczny (Straddle jump) / Pike (Pike 

jump) / Cossack (Cossack jump/wolf jump)  / Skok szpagatowy z jednej nogi (Jete) /Skok z obrotem/piruet 360 stopni 
(Pirouette jump 180°/360°) / Skok z 1 obrotem w pozycji horyzontalnej (Horizontal Turn /Barrel roll 360°) . 
 
 

Wykonanie elementow dodatkowych: 
1. Musi byd łatwe do zidentyfikowania przez panel sędziowski 
2. Każdy element wybrany z grupy siły statycznej musi byd utrzymany, tak aby zademonstrowad pełną kontrolę nad 
dwiczeniem. Kiedy wymagana pozycja zostanie osiągnięta, powinna byd zatrzymana/wytrzymana w taki sposob, aby 
panel sędziowski nie miał wątpliwości, że jest to statyczna forma. Dwiczenie musi byd rozpoznawalne jako element 
statyczny, nie jako tranzycja. 
3. Element wybrany z grupy szpagatow, musi byd utrzymany wystarczająco długo, by pokazad gibkośd statyczną, 
inaczej niż przy gibkości dynamicznej. 
4. Wszystkie elementy dodatkowe muszą byd wykonane przez Parę lub Trio w tym samym czasie. 

 

ELEMENTY ZABRONIONE 
Do elementow zabronionych w Aerobiku Sportowym należą: 
Przewroty w przod lotne, przewroty w tył, mostki, przerzuty – w przod, w tył, bokiem, koła Thomasa powyżej 
jednego w prawo i jednego w lewo, obroty na kolanach, stanie na rękach, przejścia w przod, piruet powyżej 720 
stopni, rundak, jete dive roll, backflip, round-off. 

 

 

NIEDOZWOLONY STRÓJ 

Opaski na nadgarstki i taśmy elastyczne są dozwolone bez punktów karnych.  

Poniższe elementy są traktowane jako strój niezadowalający:  

 Olejki do ciała, podkłady barwiące do ciała lub nabłyszczacie ciała  

 Długie lub średniej długości włosy nie spięte z tyłu lub bezpiecznie, przy głowie  

 Teatralne ozdoby włosów lub kapelusze  

 Brudny, podarty lub uszkodzony strój  

 Obuwie nieaerobicowe 

 Niewystarczające osłonięcie ciała  

 Biżuteria, z wyjątkiem obrączek ślubnych  

 Używanie rekwizytów, takich jak urządzenia do ćwiczeń, rękawiczki, instrumenty muzyczne i inne dodatki teatralne.  

 Używanie rekwizytów sportowych tj : step / hantle / gumy/ pompony mogą być dozwolone wyłącznie w kategorii 4-

10osób.  

 

KOMISJE SĘDZIOWSKIE I ICH ZADANIA 
Panel sędziowski w Aerobiku Sportowym składa się z trzech rodzajow sędziow i  Sędziego Głownego. 
Są to sędziowie: Techniczni, Artystyczni, Aerobikowi , z ktorych jeden jest sędzią Aerobikowym 
Przewodnim/Liderem (Lead Aerobic Judge). 
SĘDZIA GŁOWNY – nadzoruje panel sędziowski i jest najwyższym organem technicznym sprawującym władzę 
podczas zawodow FISAF. Sędzia Głowny odpowiedzialny jest za spojne i uczciwe sędziowanie swojego panelu 
sędziowskiego, zgodne z regulaminem technicznym.  
 



SĘDZIA AEROBIKOWY – przyznaje punkty zawodnikom, biorąc pod uwagę kryteria aerobikowe oraz porownując do 
siebie zawodnikow. W ten sposob tworzy ranking zawodnikow 
Ocenia układ biorąc pod uwagę poniższe kryteria aerobikowe, w kolejności od najważniejszego: 
 AEROBIKOWE SEKWENCJE –czyli MINI i MAXI, ktore powinny charakteryzowad się: 
→ INTENSYWNOŚCIĄ 
→ JAKOŚCIĄ 
→ ZŁOŻONOŚCIĄ 
STRUKTURA WERTYKALNA ELEMENTOW 
→ KOLEJNOŚD CHRONOLOGICZNA ELEMENTOW 
→ WYKORZYSTANIE TEMPA MUZYKI 
→ JAKOŚD/PRĘDKOŚD 
→ INTENSYWNOŚD 
→ ROŻNORODNOŚD 
→ TRANZYCJE 
→ CIĄGŁOŚD 
→ ZŁOŻONOŚD 
→ INDEKS TECHNICZNY (TRUDNOŚD) 
→ WŁAŚCIWOŚD 
→ FITNESS 
→ SPOJNOŚD 
 
SĘDZIA TECHNICZNY – przyznaje punkty zawodnikom, biorąc pod uwagę kryteria techniczne oraz porownując do 
siebie zawodnikow. Na tej podstawie tworzy ranking zawodnikow. Bierze pod uwagę: 
- TRUDNOŚD ELEMENTOW 
- WYKONANIE ELELEMNOW 
- ROŻNORODNOŚD ELEMENTOW 
- ELEMENTY OBOWIĄZKOWE 
- ELEMENTY ZABRONIONE 
- KOMBINACJE 
- PODNOSZENIA, WSPIERANIA, NAPĘDY 
→ ZŁOŻONOŚD 
→ WYKONANIE 
→ ROŻNORODNOŚD 
→ ROWNOWAGA (prawa/lewa strona, doł/gora, przy gibkości: szpagaty wykroczne/rozkroczne) → ZAKRES 
RUCHOW 
→ SIŁA EKSPLOZYWNA 
→ WYTRZYMAŁOŚD 
→ GIBKOŚD STATYCZNA I DYNAMICZNA 
→ KONTROLA 
→ LINIA/UŁOŻENIE 
→ POSTAWA/SYLWETKA 
→ ŁATWOŚD WYKONYWANIA RUCHOW 
→ JAKOŚD RUCHOW 
→ PRECYZJA 
→ PRĘDKOŚD 
→ TRANZYCJE 
 
SĘDZIA ARTYSTYCZNY – przyznaje punkty zawodnikom, biorąc pod uwagę kryteria artystyczne oraz porownując do 
siebie zawodnikow. Na tej podstawie tworzy ranking zawodnikow.  Ocenia CHOREOGRAFIĘ SEKWENCJI pod względem: 
-RÓŻNORODNOŚCI (ruchow ramion i nog, poziomow wertykalnych w obrębie mini sekwencji, elementow, tranzycji 
przed i po elemencie, w ułożeniach i zwrotach ciała. 
-KREATYWNOŚCI (Bycie oryginalnym, odrożnianie się od innych, wytworzenie pozytywnego wrażenia i swojego 
własnego stylu; wykorzystanie rożnych krokow i sekwencji High Impact; „ukrycie” elementow w choreografii, tak 
aby oglądając pokaz nie przykuwały specjalnej uwagi; nieprzewidywalna choreografia i przejścia; złożona, 
nieszablonowa choreografia (taka, ktora, pokaże wielośd płaszczyzn, dzięki ułożeniom ramion i nog); nietuzinkowe 
użycie i rozmieszczenie elementow, tranzycji, mini sekwencji; dobre wykorzystanie wybranego motywu 
muzycznego i jego interpretacja, bez powtarzania ułożenia i ruchow ramion; oryginalna choreografia pary lub trio, 
ktora nie naraża na szwank mini sekwencji; kreatywny ubior, ktory wzbogaca choreografię, muzykę i cały występ, 
jednocześnie nie wyglądając teatralnie. 



-EFEKTU WIZUALNEGO(poziomy wertykalne i rozmieszczenie elementow, tranzycji i mini/maxi sekwencji; 
wykorzystanie przestrzeni, przejścia, zwroty; interakcje w Parze/Trojce; dopasowanie Pary/Trojki; wywarcie 
wrażenia wizualnego na publiczności/sędziach). 

 WYKONANIE UKŁADU– czyli inaczej zdolnośd do: 

wykonania powyższych kryteriow choreograficznych 

„wytaoczenia” układu i „wyrażenia go”, interpretacja muzyki ruchem 

pokazania pewności siebie oraz łatwości/lekkości wykonywania ruchow 

podsycania emocji i podekscytowaniu u publiczności 

synchronizacji, tego samego zakresu ruchow w Parze/Trojce 

jakościowo dobrego wykonywania ruchow 

zawodnicy powinni byd wizytowką zdrowego trybu życia, o czym świadczy ich wygląd 

odpowiedni dobor i wykonanie aerobikowych krokow (kroki: dynamiczne, skoczne, obszerne; brak krokow: 
tanecznych, płaskich, „chodzonych”, w miejscu) 
 

Kodeks postępowania 
Zawodnicy i ich trenerzy zobligowani są do przestrzegania ducha sportu i wartości etycznych, czyli zasad znanych 
jako Fair Play, krajowego i międzynarodowego Kodeksu Anty -Dopingowego oraz innych obowiązujących w FISAF 
zasad i regulacji. 
Fair Play jest często tłumaczone jako „duch sportu”, istota Olimpizmu, to jak gramy prawdziwie. Ten duch sportu 
jest celebracją ludzkiego ducha, woli walki, integracji ciała z duchem i charakteryzowane jest przez poniższe 
wartości: 
● moralnośd, fair play, uczciwośd 
● zdrowie 
● doskonałośd w występie 
● osobowośd i wychowanie 
● zabawę oraz radośd 
● pracę zespołową 
● poświęcenie i zaangażowanie 
● szacunek dla zasad i praw 
● szacunek do siebie i innych uczestnikow 
● odwagę 
● wspolnotę i solidarnośd 
Sędziowie powinni przestrzegad poniższych zasad KODEKSU SĘDZIEGO: 
1. Sędziowie każdej komisji ściśle przestrzegają kryteriow oceniania swojej komisji. 
2. Sędziowie nie oceniają kategorii, w ktorej startują ich zawodnicy. W wyjątkowych sytuacjach decyzję o uchyleniu 
tego zapisu może podjąd Sędzia Głowny Zawodow w porozumieniu z Koordynatorem AMP oraz Komisarzem 
Zawodow (o ile zostanie powołany). 
3. Sędzia kieruje się etyką, ma głęboko rozwinięte poczucie moralności, oceniając zawodnika bierze pod uwagę tylko 
i wyłącznie kryteria oceniania, nie zaś osobiste sympatie/antypatie. 
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oceny, sędzia ma obowiązek zgłosid się do sędziego głownego w 
celu ich rozwiązania. 
5. Sędziowie biorą pełną odpowiedzialnośd za swoje decyzje i są świadomi obowiązkow wynikających z regulaminu 
technicznego oraz kodeksu sędziego. 
6. W przypadku jawnego naruszenia powyższych zasad, Sędzia Głowny jest zobligowany do upomnienia i/lub 
odsunięcia od sędziowania sędziego, ktory naruszył regulamin. Ewentualne odsunięcie powinno nastąpid po 
zakooczeniu sędziowania danej kategorii. Odsunięcie sędziego oznacza rownież brak możliwości sędziowana 
kolejnej edycji zawodow (na tym samym poziomie, np. Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa 
Wojewódzkie. 

 

 

 


