
 

 

 

AEROBIC 

 

Regulamin techniczny.  

 

UCZESTNICTWO: 

 Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną 
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający 
co najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) 
minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich 
Mistrzostw Poznania i Wielkopolski. 

 
 Każda zawodniczka i każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania 

ważnej legitymacji AZS – brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości 
startu w mistrzostwach.      

         
 Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę 

zawodników i zawodniczek.  
 

 Jeden zawodnik ma prawo jednego startu w każdej konkurencji. 
 
 
PUNKTACJA: 
 

 Do punktacji drużynowej brane są pod uwagę dwa wyniki danej uczelni:  
o wynik najlepszego zespołu (para lub trójka lub grupa )  
o wynik najlepszej jedynki (kobiety lub mężczyzny)  

 W przypadku, kiedy uczelnia wystawi w "jedynkach" kobietę i 
mężczyznę, liczy się lepszy wynik.  

 W przypadku, kiedy uczelnia wystawi zawodników w parze i układzie 
trójkowym, liczy się lepszy wynik zespołu.  

 Każdy zawodnik/czka (zespół) otrzymuje taką liczbę punktów, jaka jest 
przypisana do zajmowanego przez niego/nią miejsca.  

 Wynik drużyny stanowi suma lepszego wyniku konkurencji 
indywidualnej i lepszego wyniku konkurencji zespołowej.  



 

 

 W przypadku remisu w klasyfikacji drużynowej, decyduje wyższe 
miejsce zespołu (para lub trójka lub grupa ).  

 Uczelnia jest klasyfikowana w punktacji drużynowej, jeżeli w 
Mistrzostwach wystartuje w nim minimum jedna jedynka i jeden zespół 
(para lub trójka) z danej uczelni.  
 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

 Zawody odbędą się w oparciu o przepisy federacji FISAF .  
 Mistrzostwa są rozgrywane w czterech konkurencjach:  

o trójki - 3 kobiety lub 3 mężczyzn lub grupa mieszana  
o jedynki - kobiety  
o jedynki – mężczyźni  
o Grupa 4-10 ( dopuszczalna grupa mieszana )  
o pary mieszane - kobieta + mężczyzna „ duet „   

 
 3. Wymogi dotyczące kompozycji układów:  

o dowolny podkład muzyczny w tempie w granicach 125-165 BPM. 
Przygotowany na CD/pendrive wraz z opisem uczelni na płycie.  

o czas trwania podkładu muzycznego – 2 min. z tolerancją +/- 5 sek.  
o Kompozycja układu powinna składać 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 być 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 wypełnić 
przestrzeń pomiędzy elementami, aby zarówno stworzyć całość 
kompozycji, jak również utrzymać wysoką dynamikę układu od samego 
początku do końca występu zawodnika. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz 
Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i 
Wielkopolski rozstrzyga organizator zawodów.  


