
Súťažný poriadok Fly Cup Martin 2022


I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
Dátum: 18.06.2022

Miesto konania: Fly Fit Studio Martin, Jilemnického 43, Martin

Organizátor: Fly Fit Studio Martin, o.z. 

II. CHARAKTER SÚŤAŽE 
Fly Cup Martin 2022 je súťaž určená pre širokú verejnosť, ktorej cieľom je zviditeľnenie a 
zvýšenie úrovne aerial športov na Slovensku. 


III. PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
1) Súťaže sa môžu zúčastniť deti, ženy a muži s platným preukazom totožnosti príslušného 
štátu bez obmedzenia štátnej príslušnosti.  

2) Minimálny vek súťažiaceho je 7 rokov. Vek súťažiacich sa posudzuje podľa platnej kate-
gorizácie Slovenskej Gymnastickej federácie pre príslušný rok. V prípade dvojice alebo 
skupiny sa posudzuje vek najstaršieho účastníka, podľa neho sa určuje príslušná kategória. 

3) Osoby mladšie ako 18 rokov môžu súťažiť na základe písomného súhlasu rodičov alebo 
iného zákonného zástupcu.  

4) Účasť v súťaži je možná na základe vyplnenia prihlášky k súťaži, zaplatení štartovného a 
podpísaní písomného súhlasu rodičov. Registračný poplatok je splatný v deň konania súťaže 
pri registrácii súťažiacich.  

5) Všetci súťažiaci by mali byť zdraví, v dobrej fyzickej kondícii a ženy by si mali byť ve-
domé, že nie sú tehotné. Súťažiaci preteká na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor ne-
zodpovedá za akékoľvek zranenia a nehody, ktoré môžu počas súťaže nastať.  

6) Súťažiaci môžu zopakovať vystúpenie v nasledujúcich prípadoch: 

 a) Ak nastane technický problém s hudbou 

 b) Ak nastanú okolnosti ohrozujúce život a zdravie, ako je napríklad poškodený 
sling, úväz, ukotvenie, dopadový matrac 

 c) Ak nastane zásadné poškodenie kostýmu 

 d) Na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu 

7) Súťažiaci bude rešpektovať a riadiť sa podľa stanovených časo. Ak súťažiaci naruší prie-
beh súťaže môže byť diskvalifikovaný v súlade s kapitolou ,,Diskvalifikácia,,  

Organizátor sa zaväzuje vrátiť štartovné v prípade zrušenia súťaže z jeho strany alebo 
z vyššej moci. V iných prípadoch vrátenie štartovného nebude možné.  



IV.  SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: 
Vekové kategórie podľa platnej kategorizácie na rok 2022 (SGF) 

Najmladšie žiačky (2014-2015) 

Mladšie žiačky (2012-2013) 

Staršie žiačky (2009-2011) 

Juniorky (2007-2008) 

Seniorky (2006 a staršie)  

30+ ( vek 30 rokov a viac, bez rozdielu výkonnosti) 

Súťažiaci sa môžu zúčastniť viacerých kategórií v súťažnom dni (napr. sólu / duo alebo sólo 
/ skupina), pokiaľ sú takéto kategórie vyhlásené organizátorom. 

Organizátor si vyhradzuje právo kategóriu zrušiť v prípade, že nebude obsadená aspoň 3 
súťažiacimi a rozšíriť počet súťažiacich v ostatných kategóriách. Organizátor si vyhradzuje 
právo predčasne ukončiť registráciu súťažiacich v prípade, že kategória bude plne obsade-
ná. 

Výkonnostné kategórie A a B budú rozdelené v každej vekovej kategórii, súťažiaci musí 
zvoliť vyššiu výkonnostnú kategóriu B v nasledujúcich prípadoch: 

 - po odsúhlasení trénerom 

 - súťažiaci sa aktívne venuje akrobacii na slingu pod vedením certifikovaného/dip-
lomovaného trénera viac ako 1 rok 

  

V. KOLÁ SÚŤAŽE: 
 POSTUPOVÝ KĽÚČ 


Počet 
súťažiach

1.kolo Štvrťfinál
e

Semifinále Finále

6-8 —- —- —- 4

9-10 —- —- —- 5

11-12 —- —- —- 6

13 —- —- 9 6

14-15 —- —- 10 6

16-17 —- —- 11 6

18-24 —- —- 12 6

25 —- 18 12 6



VI. TECHNICKÉ PARAMETRE: 
Sling – nylónová látka uchytená do dvoch bodov; v tvare písmena U v rozmeroch 2,75 x 7 m 
prostredníctvom 2 kusov horolezeckých karabín s nosnosťou 2,7 tony a 2 kusmi daisychain 
s nosnosťou každý 2,5 tony ukotvenými v pevnom úväze s osovou vzdialenosťou 60 cm od 
seba. 

V prípade, že organizátor súťaže vyhlási aj kategóriu na slingu v jednobodovom uchytení, 
sling bude uchytený v jednom úväze, pomocou dvoch kusov daisychainov, dvoch kusov ka-
rabín a rotačného horolezeckého swivl úchytu. 

Výška slingu nad podlahou bude upravená každému účastníkovi podľa výšky postavy pred 
začiatkom jeho choreografie.  

Pri využití 2 a viac slingov budú umiestnené vzájomne usporiadané vo frontálnej rovine vo 
vzdialenosti 2 metre od osi uväzu.  

Pod každým slingom bude umiestnená dopadová žinenka o hrúbke 10cm. 

VII. KOSTÝM: 
Športového charakteru jednodielny alebo dvojdielny: dlhé legíny minimálne po členky 
a tričko na ramienka alebo s rukávmi ľubovoľnej dĺžky alebo celotelový trikot bez priehľad-
ných partií. Kostým musí byť priliehavý a nezakrývať línie tela.  

Je zakázané vystupovať v spodnej bielizni, v plavkách, v kostýme so sukničkou či v šatách.  

Zakazuje sa použitie kostýmu, ktorý by mohol poškodiť materiál slingu: povolené nie sú 
žiadne flitre, zipsy, aplikácie, šperky (najmä visiacie náušnice, hodinky, retiazky a pod.), 
ktoré by mohli súťažiacemu spôsobiť zranenie. Obuv je zakázaná. Protišmykové ponožky sú 
povolené.  

Zamotanie kostýmu alebo vlasov do slingu sa hodnotí bodovou zrážkou.  

26-27 —- 19 12 6

28-29 —- 20 12 6

30-31 —- 21 12 6

32-33 —- 22 12 6

34-35 —- 23 12 6

36-48 —- 24 12 6

49 36 24 12 6

Počet 
súťažiach

1.kolo Štvrťfinál
e

Semifinále Finále



Vlasy odporúčame pevne zopnúť tak, aby pri choreografii neprekážali, nezakrývali tvár a 
krk a nespôsobili zranenie.  

Make up by mal byť prispôsobený vystúpeniu, nesmie však ušpiniť materiál slingu.  

Rekvizity: sú povolené iba ako súčasť floorworku, choreografia na slingu musí byť bez 
akýchkoľvek rekvizít.  

VIII. POROTA  
Porota sa skladá z členov ktorý sa aktívne venujú tancu, umeniu, športu. Prioritne ide o 
členov ktorý sa aktívne venujú vzdušnej akrobacii na slingu, šáloch, kruhu, pole dance tyči 
ako performeri alebo tréneri. Alebo sa aktívne venujú gymnastickej disciplíne, ako špor-
tovci alebo tréneri.  

Porota sa skladá z členov, z ktorých súčasne jeden bude pôsobiť ako hlavný rozhodca. Kon-
krétny počet rozhodcov ako aj obsadenie poroty určuje organizátor. 

Jednotlivý rozhodcovia udelujú súťažiacim body do hodnotiaceho protokolu, nezávisle od 
ostatných.  

Po skončení súťaže nemôžu rozhodcovia svoje hodnotenie meniť.  

Rozhodnutie rozhodcov je konečné.  

Všetky výsledky sú zhromaždené a vyhodnotené prostredníctvom sčitateľa.  

Rozhodcovia musia byť usadení na miestach s najlepším výhľadom na miesto vystúpenia 
súťažiach.  

IX. HUDBA 
Súťažná skladba musí byť zaslaná vopred v danom termíne (určiť) na emailovú adresu or-
ganizátora súťaže. Hudba musí byť označená menom a priezviskom súťažiaceho a kategó-
riou. Hudba môže byť mixovaná, náhodné spjanie hudobných fragmentov nie je povolené. 
Textový obsah hudby je povolený. Text by nemal byť rasistický, vulgárny a sexuálne orien-
tovaný. Nesmie presiahnuť stanovený čas hudby pre jednotlivé kategórie. Hudba sa môže 
zhodovať u viacerých súťažiacich.  

Hudbu je súťažiaci povinní zaslať do 10.06.2022 na emailovú adresu flyfitmt@gmail.com 
vo formáte MP3. 

Dĺžka výstupenia vystúpenia je stanovená na 2 min. 30 sek - 3 min. 30 sek.  

X. CHOREOGRAFIA. 
Choreografia by mala obsahovať: 

1. Floorwork s tanečnou a akrobatickou časťou na zemi 

2. Split podľa vlastného výberu, kde súťažiaci ukáže svoj maximálny rozsah v pozícii 

3. Drop (povinné pre kategóriu B) 

V prípade absencie niektorého vyššie uvedeného prvku bude súťažiaci penalizovaný zráž-
kou bodov. Prvky sa hodnotia v stupnici 1 – 10.  



Pre kategóriu dvojice / skupina platia rovnaké pravidlá. V kategórii dvojica / skupina sa 
navyše hodnotí aj synchronizácia.  

Prvky sa v choreografii nemôžu opakovať. Zaradenie originálnych, dynamických či akroba-
tických kombinácií sa bude zvlášť bodovať. Akrobatické a nebezpečné prvky nemusia byť 
zaradené do choreografie, avšak ich prítomnosť a správne prevedenie môže pozitívne ov-
plyvniť bodovanie. Riskantné prvky s chybným prevedením budú hodnotené významnými 
zrážkami v bodovaní.  

Choreografia je zostava zahrňujúca floorwork, prechody, inverty, pozície, kombinácie, tri-
ky, akrobaciu, gymnastiku, úchopy, dropy (kontrolované pády), splity,… 

XI. HODNOTENIE: 
Súťažiaci budú bodovaní podľa náročnosti choreografi, prevedenia, techniky, a umeleckého 
dojmu. Pokiaľ sú pre danú kategóriu určené povinné prvky, hodnotené budú aj tie. V celko-
vom dojme sa hodnotí sa aj nástup na pódium, ukončenie choreografie a dodržanie dĺžky 
hudby. 

Víťazom v každej kategórii sa stáva súťažiaci, ktorý po sčítaní bodov všetkých porotcov 
získa najväčší počet bodov. Pokiaľ medzi dvoma súťažiacimi nastane zhoda v počte bodov, 
zvíťazí ten, ktorý má vyšší počet bodov za techniku. Ak majú obaja súťažiaci rovnaký počet 
bodov za techniku, víťaza vyberie hlavný rozhodca.  

Výsledky budú sčítané sčitateľom, ktorého zabezpečuje organizátor. Po vystúpení posled-
ného súťažiaceho v danej kategórii budú výsledky vyhodnotené a vyhlásené.  

V každej kategórii vo finálovom kole budú udelené diplomy, pre 1.-3. miesto medaile a 
vecné ceny podľa určenia organizátora.  

Bodovací systém:  

Za každú z kategórii bodovacieho systému môže rozhodca udeliť 0-10 bodov, pričom 10 bo-
dov je najlepšie hodnotenie.  

Náročnosť zostavy / technická obtiažnosť 0-10 bodov 

Kombinácie a prechody 0-10 bodov 

Dotiahnutie pohybu a výdrž v pozícii 0-10 bodov 

Načasovanie prvkov na hudbu a celkový umelecký dojem 0-10 bodov 

Celkový dojem 0-10 bodov 

Protokol rozhodcu: 

Názov Maximálne skóre Počet udelených 
bodov

Náročnosť zostavy/ technická 
obtiažnosť 10 bodov
Kombinácie a prechody 10 bodov
Dotiahnutie pohybu a výdrž v 
pozícii 10 bodov



XII. REGISTRÁCIA 
Štartovné je 10 Eur, pre členov športového klubu Fly Fit Studio Martin 5 Eur. 

Poradie súťažiach je určené podľa poradia pri registrácii v jednotlivých kategóriach.  

Súťažiaci je povinný sa dostaviť na miesto konania súťaže najneskôr 10 minút pred koncom 
registrácie pre danú kategóriu.  

Časový harmonogram bude zverejnený v propozíciach súťaže.  

XIII. DISKVALIFIKÁCIA  
Súťažiaci môže  byť diskvalifikovaný: 

• Pri poskytnutí klamlivých alebo nepresných informácií na prihláške 

• Porušenie pravidiel a predpisov 

• Nešportovnom správaní  

• Ohrození zdravia a života svojho ako aj účastníkov súťaže  

• Nedostavenie sa na pódium 

• Nedostavenie sa k registrácii 

• Použitie nevhodného kostýmu, účesu alebo make-upu 

XIV. PRÁVA A POVINNOSTI SÚŤAŽIACH 
Súťažiaci sú povinný dodržiavať a rešpektovať tento súťažný poriadok a jeho prílohy.


Všetci súťažiaci sú povinný dodržiavať zásady športového chovania. 


Súťažiaci vstupuje na parket (miesto vystúpenia) až keď je k tomu vyzvaný.


Každý súťažiaci sa súťaže zúčastňuje na vlastné riziko a rozumie tomu, že organizátor nene-
sie zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo nehody ktoré môžu počas súťaže nastať.


Načasovanie prvkov na hudbu 
a celkový umelecký dojem 10 bodov

Celkový súčet bodov 
(zapisuje sčitateľ)

Štartovné číslo súťažiaceho

Meno a podpis rozhodcu



Súťažiaci uhradením registračného poplatku súhlasí s pravidlami súťaže.


XV. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA 
Organizátor si vyhradzuje právo n a zmenu súťažného poriadku a hodnotenia. Akákoľvek 
zmena bude neodkladne oznámená. 

Organizátor si vyhradzuje právo o rozhodnutí, do ktorej kategórie súťažiaci spadá. 

Organizátor zaistí zdravotnú pomoc pre prípad úrazu, zdravotník rozhoduje o tom, či zra-
nený športovec môže pokračovať alebo sa zúčastniť súťaže.  

Hlavný rozhodca rozhoduje o diskvalifikácii súťažiaceho. 

Organizátor nenesie zodpovednosť za poškodenie vecí a straty. 

Organizátor nie je zodpovedný za prípadné ujmy na zdraví.  

Organizátor je povinný:  

- Zaistiť bezpečnostné matrace, súťažné slingy, ich inštaláciu a skontrolovať bezpeč-
né uchytenie  

- Zaistiť priestory na prezlečenie a rozcvičenie súťažiacich, 

- Oboznámiť členov poroty s potrebnými informáciami 

- poskytnúť prvú pomoc v prípade incidentu, nehody alebo zranenia 

XVI. FOTO, VIDEO 
Súťažiaci udeľuje prihlásením sa do súťaže súhlas s použitím fotografií a videonahrávok 
urobených počas  celej súťaže organizátorovi súťaže k propagačným účelom a v súlade 
s Ochranou osobných údajov. Akékoľvek obrazové i audio materiály sú natáčané výhradne 
pre použitie organizátora súťaže a sú jeho majetkom.  

Vytvorenie videí a fotografií pre vlastné účely je povolené. Je zakázané používať blesk či 
akékoľvek dosvetľovanie. V prípade porušenia tohto pravidla môže byť návštevník vylúče-
ný. 
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