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ЦЕЛ  

Състезанията по Масова аеробика са неразделна част от цялостната система за спортно-състезателна и масова дейност на Съюза 
по аеробика. Тяхната цел е да популяризират аеробиката и нейното разнообразие от стилове сред все повече участници от различни 
възрастови групи. Спортните занимания спомагат за отстраняване на негативните фактори, влияещи върху здравославното състояние и 
развитие на нацията ни – заседнал начин на живот, наднормено тегло, сърдечно-съдови заболявания, тютютнопушене, наркотична 
зависимост, немотивирана агресия при младите хора и др. 

 
1. АЕРОБИК ФЕСТ  

Аеробик фестът се провежда под формата на занимание по аеробика, водено от професионален инструктор по аеробика, определен 
от организаторите. Аеробното занимание включва: Подготвителна част (разгряване); Аеробен комплекс и Заключителна част (разпус-
кане).  

Участниците трябва без прекъсване да следват движенията на водещия инструктор. Също така трябва да изпълняват показаните 
стъпки и комбинации от движения с максимална амплитуда, правилна телесна стойка.  

 
 Участниците са разпределени в две възрастови групи:  

- Възрастова група до 9-11 г. Заниманието по аеробика се води от професионален инструктор, с продължителност 30 мин.  
- Възрастова група 12-14г. Заниманието по аеробика се води от професионален инструктор, с продължителност 40-45 мин. 
- Възрастова група 15+ г. Заниманието по аеробика се води от професионален инструктор, с продължителност 50-60 мин.  
- Видът и броят на възрастовите групи могат да бъдат променяни от организаторите, в зависимост от броя и възрастта на заявилите 

желание да участват. 

Класиране 

• Индивидуално – от 1во до 10то място за всяка възрастова група. 
Броят на желаещите да участват в индивидуалната надпревара не е ограничен. 
 

• Отборно – от 1во до 6то място. За Отборното класиране във ВГ до 14 г. могат да бъдат регистрирани участници от спортни 
клубове (СК), училища и други организации. 

 
За Отборното класиране във ВГ 15+ могат да бъдат заявявани участници само от СК, редовни членове на Съюза по аеробика. 
За всяка възрастова група може да се заяви по един  отбор, който се състои от 3 до 5 участника.  
Включените в отборното класиране не участват в индивидуалната надпревара.  

 
Свободно участие - В Аеробик феста могат да се включат и всички, които не желаят да участват в класирането. Те играят без 
състезателни номера и не се оценяват от съдиите. 



 
 

Критерии за оценка 
 

За да бъде класиран, участникът трябва да играе  без прекъсване през цялото време до завършване на заниманието. 

Съдиите оценяват всеки състезател по следните критерии: 

• Интензивност и амплитуда на движенията 
• Правилната телесна стойка 
• Технично изпълнение  
• Аеробна издръжливост  
• Артистичност и ентусиазма на изпълнение 

 
Състезателите получават точки за всеки от по-горе описаните критерии, както следва: 

 
Отлично 1.9 – 2.0  
Много добро 1.7 – 1.8 
Добро 1.5 – 1.6 
Задоволително 1.3 – 1.4  
Слабо 1.0 – 1.2 

 
 
Максималната оценка, която един съдия може да присъди е 10.0 т.    
Крайната оценка за всеки състезател е средноаритметична от оценките на всички съдии. Максималната крайна оценка е 10.0 т.    
 
За Отборното класиране се сумират крайните оценки на тримата състезатели от отбора, получили най-висок резултат. Към този ре-

зултат се добавя по 1 точка за останалия/ите състезатели от отбора, които са завършили заниманието. Максималната оценка, която един 

отбор може да получи е 3 х 10 т. + 2 т. = 32 т.  

 

 

 



 
 

2. СЪСТЕЗАНИЯ С ДВА ТУРА 
 
Състезания по Масова аеробика могат да се проведат и в два тура.  

 І-ви тур  представлява описаното в т.1 занимание по аеробика. Най-добре класиралите се от този тур имат право да 
продължат във втория тур, като техният брой се определя от организаторите със съответната наредба.  

 ІІ-ри тур – серии с продължителност 7-8 минути, под ръководството на инструктор. В този тур състезателите се 
разпределят в няколко групи (серии), като последователно всяка група изпълнява пред съдийската комисия специфични 
за аеробиката упражнения - движения за координация и специфична техника (подскоци, напади, махове, опори, коремни 
преси, гъвкавост и равновесие). 

Състезателите трябва да следват указанията на водещия инструктор, относно посока на изпълнение, ритъм и последователност. 
Упражненията и движенията в този тур трябва да бъдат технически правилно изпълнени. 

 
Критерии за оценка ІІ-ри тур 

• Координация 
• Правилно техническо изпълнение на всички упражнения 
• Правилна телесна стойка 
• Сила и мускулна издръжливост 
• Артистичност и ентусиазъм 

Максималната крайна оценка е 10.0 т.    
 

Класиране 

Крайната оценка за индивидуално класиране е сборът от получените оценки от I-ви и II-ри тур. 
По решение на организаторите може да има и отборно класиране, като тогава броят на състезателите от един отбор, както  и 

начинът  на изчисляване на крайната оценка са предварително регламентирани с Наредба за състезанието. 
 
3. СЪСТЕЗАНИЯ ПО  ДРУГИ ВИДОВЕ АЕРОБИКА 
Настоящият Правилник е отворен за допълнения. 
Възможно е да бъдат организирани  състезания и по Степ аеробика, Зумба, Дeнс аеробика, Канго джъмпс и др., като съответните 
правила за тях ще бъдат включени в този Правилник. 
 
 


