ФИТНЕС ЗА ДЕЦУ- ФИТ КИД'С

Фитнес за децу је спорт који утиче на целокупан психофизички развој дечјег
организма.
То је управо период када је, усмерено-циљаним физичким активностима,
неопходно ускладити правилно формирање мускулатуре у односу на скелет који се
развија.
Сублимацијом елемената из различитих спортских грана, као што су ритмичка
гимнастика, спортска гимнастика, акробатика, аеробик и плес, настао је фитнесс.
Овај спорт је по својој посебности, апсолутно јединствен у породици свих
спортова, јер утиче на правилан и симетричан развој физичких способности, кроз
неговање развоја координације, гипкости, снаге и издржљивости као основних
моторичких способности сваког детета.
Посебан утицај се огледа кроз подизање нивоа кардиваскулаторног и локомоторног
система. Кроз овакву врсту спорта, пресудно се утиче на:
- правилно држање тела,
- правилан покрет (лакоћа извођења покрета),
- утицај на развој:
• координације,
• гипкости,
• репетитивне снаге,
• експлозивне снаге,
• статичке снаге,
• елеганције (свесно естетско доживљавање),
• опште симетрије тела
• осећаја за ритам, темпо, динамику, развој осећаја за простор и време...
- правилан развој физичке лепоте и мишићног тонуса,
- утицај на рационално коришћење енергије из масног ткива,
-утицај на подстицање развоја музикалности,
Кроз тренинг, при чему, искључиво тежином сопственог тела стварају отпор сили
земљине теже и гравитације, деца савладавају велики број разноврсних елемената,
као што су: естетски облици ходања, трчања, поскока, скокова, плесних
корака,разних замаха, таласастих кретања, равнотежних положаја, разних гибања,
окрета, упора, полуакробатских и акробатских елемената и још много, много тога уз
елементарне игре, музичку пратњу и рад са реквизитима.

Кроз различите врсте стимуланса, који су спојени са посебно одабраном музичком
пратњом, овај спорт, поред физичких, развија и друге аспекте у дечијем одрастању,
као што су естетика и осећај за лепо.
Кроз посебно прављење кореографија, развија се осећај припадности колективу,
неговање и представљање личних способности и карактеристика. Неговање лепоте
покрета, правилног држања тела, неговање хигијенских навика (које су посебно
изражене у сегменту хигијене и исхране) дају изузетне резултате у формирању
здраве личности.
Фитнес код деце, кроз ведро расположење, утиче на
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

развој осећаја за индивидуално испољавање,
стварање потребних квалитета за бивање у колективу,
културно коришћење слободног времена.
код правилне оријентације ка колективу,
код стицања навике за долазак на тренинг (добијања културе бављења својим
телом),
код формирања локомоторног апарата,
код развоја такмичарског духа,
код усмеравања деце на различите спортове (за које имају психо-физичке
предиспозиције),
код стварања најквалитетније основе за бављење било којим спортом,
код могућности испољавања индивидуалне способности,
код додатног награђивања дечијег рада.

Код деце која имају склоности ка патологији, или је она већ присутна, као нпр.
сколиоза, лордоза, кифоза, икс ноге, О ноге, спуштен свод стопала, правилно
одабраним и правилно дозираним извођењем вежби (без додатног оптерећења),
које овај спорт садржи, утиче се на умањење негативних појава, а постоји и
могућност трајног решавања дијагностикованих проблема.

Бисерка Шипка, пред.суд. комисије

ФИТНЕС ЗА ДЕЦУ

Категорије:
девојчице
До и укључујући 7 година, 8 г, 9 г, 10 г, 11 г, 12 г, 13 г, 14-15г
Дечаци
До и укључујући 7 година, 8-9 г, 10-11 г, 12-13 г, 14-15г
Такмичење се одвија у 3 рунде:
ПОЛУФИНАЛЕ-рунда 1 (рутина 90 сек.)
ПОЛУФИНАЛЕ-рунда 2 (четвртински окрети)
ФИНАЛЕ- рунда 3 (рутина 90 сек)

Рутина – КОРЕОГРАФИЈА
У овој рунди такмичари сами бирају костим, музику и реквизите (забрањено је
користити реквизите који иницирају насиље) и појединачно изводе свој програм
у трајању од 90 сек.
Кореографија треба да буде добро увежбана, креативна и изведена различитим
темпом, односно брзином. Иако обавезни елементи не постоје, рутина би требало
да садржи следеће:
1.Елементи снаге – нпр: издржај са екстендираним ногама, стој на рукама,
склекови са једном или две руке,...(гимнастички покрети као што су салто
назад-напред, премет и звезда се не сматрају елементима снаге).
Број и степен тежине елемената, као и свеукупна креативност тих покрета је оно што
судија треба да оценјује.
2.Елементи флексибилности-нпр. Високи ударац ногом (високо подизање
ноге)свећа, мост, шпага мушка, женска...
Судија оцењује степен флексибилности, степен тежине и креативност ових покрета.

3.Елементи експлозивности- динамички елементи као што су високи скокови,
салто напред-назад, премет, звезда у ваздуху...
Ови покрети захтевају перфектну технику и треба их узети у обзир када се оцењује
тежина рутине.
4.Елементи брзине- темпо рутине одражавају степен кардио кондиције,
издржљивост, истрајност.
Уколико имамо две рутине које садрже исти број и тип елемената снаге и
флексибилности, предност се даје рутини која је изведена у бржем темпу, јер је
много тежа за извођење, под условом да су елементи правилно изведени
Рутине које се базирају само на гимнастичким елементима биће лошије оцењене.
Судије треба да посматрају целину, а не само поједине елементе из рутине. Постоји
још једна компонента, а то је способност такмичара да себе прикаже као шоумена
кроз рутину и то је јединствено за сваког такмичара и доприноси целокупном утиску.
Ово се односи на личност, шарм, харизму, као и природни ритам такмичара који
такође имају улогу у финалном оцењивању такмичара.
ЧЕТВРТИНСКИ ОКРЕТИ У ДЕСНО
Такмичари у овој рунди имају сви исту опрему која се састоји од црног шортса и топ
мајице, девојчице, а дечаци црне шортсеве. Поређани у равној линији, на команду
главног судије, изводе четвртинске окрете.
• ПРЕЊДА ПОЗА : усправан став, глава и поглед у истом правцу као и тело, пете су
спојене а стопала отворена у поље под углом од 30 степени, колена спојена и
исправљена, стомак увучен, груди истурене, рамена забачена, обе руке поред
тела дуж централне линије тела, лакат је благо савијен, палац и прсти спојени,
длан окренут ка телу и одмакнут око 10 цм од тела, шаке су благо повијене.
• ЧЕТВРТИНСКИ ОКРЕТ У ДЕСНО: лева страна окренута ка судијама, усправан став,
глава и поглед у истом смеру као и тело, пете су спојене, стопала инклинирана
под углом од 30 степени, колена спојена и исправљена, стомак увучен, груди
истурене, рамена забачена, лева рука је благо померена у назад у односу на
централну линију тела са благо савијеним лактом, палац и прсти спојени, шака
окренута ка телу, десна рука је благо напред од централне линије тела, благо
савијена у лакту, палац и прсти спојени, шака окренута ка телу. Овакав положај

руку узрокује да горњи део тела благо уврне ка лево са левим раменом мало
спуштеним, а десним уздигнутим. То је нормално и несме бити пренаглашено.
• ЧЕТВРТИНСКИ ОКРЕТ У ДЕСНО (ЗАДЊА ПОЗА):усправан став, глава и поглед
усмерени у истом правцу као и тело, пете су спојене, стопала инклинирана под
углом од 30 степени, колена спојена и исправљена, стомак увучен, груди
истурене, рамена забачена, обе руке покрај тела дуж централне линије тела,
лакат благо савијен, палац и прсти спојени, дланови окренути кателу и
одмакнути 10 цм од тела, шаке благо повијене.
• ЧЕТВРТИНСКИ ОКРЕТ У ДЕСНО: десна страна је ка судијама, глава и поглед
усмерени у истом правцу као и тело, пете су спојене, стопала инклинирана под
углом од 30 степени, колена спојена и исправљена, стомак увучен, груди
истурене, рамена забачена, десна рука је благо уназад у односу на централну
линију тела са благо савијеним лактом, палац и прсти спојени, длан окренут ка
телу, шака на благо повијена, лева рука је благо напред од централне линије
тела, благо савијена у лакту, палац и прсти спојени, длан окренут ка телу, шака је
благо повијена .Овакав положај руку узрокује да се горњи део тела благо уврне
кадесно са десним раменом мало спуштеним, а левим издигнутим. То је
нормално и не сме бити пренаглашено
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОЦЕНУ ДРУГЕ РУНДЕ
• У овој рунди, при процени, судија посматра следеће:
Судија започиње са проценом изгледа такмичара од момента када он ступи на бину
па све до момента када са ње сиђе.
Судије се подсећају да ово није фитнес такмичење за одрасле и да стога, при
процени грађе такмичара првенствено треба да обрате пажњу на: правилно држање
тела; симетрију тела; развој физичке лепоте и мишићног тонуса; елеганцију покрета;
симетрију.
Поред наведеног, важан аспект са гледишта процене је да код такмичара није
присутна нека од патолошких појава као што је:
сколиоза,
лордоза,
кифоза,
икс ноге, О ноге,
спуштен свод стопала
гојазност
Бисерка Шипка, пред.суд.комисије

