
BODOVÁNÍ
Aktivita Vysvětlivka Body Forma zasílání důkazů

Po
si

lo
vá

ní

Vysoký plank Na natažených rukou, rovná záda, neopírat se nohama o 
zeď/nábytek/... 2 body/min video

Nízký plank Na loktech, rovná záda, neopírat se nohama o 
zeď/nábytek/... 2 body/min video

Kliky pánské Klikování v kuse holky: 1 bod/2 kliky; 
kluci: 1bod/4 kliky video

Pamela Reif
Posilovací videa od Pamely - NE ta, která mají v názvu 
DANCE. 
Musí mít minimálně 6 minut.
Napište, které video jste cvičili.

Kolik má video minut, tolik dostanete bodů. fotka po cvičení

Poky - posilovací videa
Vyberte si jeden z bloků (čísla videí podle bloků: 1-8 nohy, 9-
21 střed těla, 22-28 horní část těla). Nutno absolvovat blok 
jako celek.

1 bod (nutno udělat 10 opakování/výdrž 1 
min. u každého jednotlivého cviku)/za každý 
cvik v bloku (příklad: Pokud má blok 8 cviků, 

lze získat 8 bodů, pokud u každého 
jednotlivého cviku v bloku uděláte alespoň 

10 opakování/1 min výdrž u cviků na výdrž - 
např. plank)

fotka/video/časosběr
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Švihadlo - klasika snožmo Skákání snožmo v kuse 1 bod/20 skoků video

Švihadlo - dvojšvihy Dvošvihy v kuse - 8 (pro kluky 4 b.) bodů dostanete za dva 
dvojšvihy za sebou bez meziskoku

holky: 4 body/1 dvojšvih;
kluci: 2 body/1 dvojšvih video

Schody

Vybíhání schodů - šlápnout na každý schod
Spočítejte, kolik schodů má dané patro, které vybíháte. Do 
vyhodnocení pak napiště počet vyběhnutých pater a kolik 
mělo patro schodů. Počítají se pouze schody nahoru.

1 bod/patro 1 - 5 schodů
2 body/patro 6 - 10 schodů
3 body/patro 11 - 15 schodů
4 body/patro 16 - 20 schodů

6 bodů/patro 21 a více schodů

video

Shyby Shyby v kuse - brada k tyči 2 body/1 shyb video
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Běh Zaslat mapu trasy s uběhnutými kilometry 3 body/1 km screenshot mapy
Chůze Zaslat mapu trasy s nachozenými kilometry 1 bod/1 km screenshot mapy
Běžky Zaslat mapu trasy s uběhnutými kilometry 1 bod/1 km screenshot mapy
Kolo Zaslat mapu trasy s ujetými kilometry 1 bod/1 km screenshot mapy

Kolečkové brusle Zaslat mapu trasy s ujetými kilometry 1 bod/1 km screenshot mapy
Lední brusle Zaslat mapu trasy s ujetými kilometry 1 bod/1 km screenshot mapy
Koloběžka Zaslat mapu trasy s ujetými kilometry 1 bod/1 km screenshot mapy
Snowboard Kolik jste vyšli/sjeli kopců 5 bodů/kopec (nahoru a dolů) fotka/video

Lyže Kolik jste vyšli/sjeli kopců 5 bodů/kopec (nahoru a dolů) fotka/video
Bobování Kolik jste vyšli/sjeli kopců 2 body/kopec (nahoru a dolů) fotka/video
Plavání Styl plavání je na vás, počítají se bazény + délka bazénu 1 bod/5 m fotka/video
Tenis Délka hry 5 bodů/půl hodiny fotka/video
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Prsty Pinkání v kuse - míč musí vyletět minimálně 3 metry
Přípravka 1 a 2 hází z košíčku do košíčku

Jeden pinkač: 1 bod/5 pinkutí
Dva pinkači: 4 body/10 pinknutí video

Bagr Bagr v kuse - míč musí vyletět minimálně 3 metry
Neplatí pro Přípravku 1 a 2

Jeden bagrista: 1 bod/5 bagrů
Dva bagristi: 4 body/10 bagrů video

Převaly

Správně provedený převal (převal doprava > nohy přehazuju 
přes levé rameno; převal doleva > nohy přehazuji přes levé 
rameno) 
Převaly dělejte v kuse a střídejte strany.
Neplatí pro Přípravku 1 a 2
Je povoleno dělat převaly max 1x týdně.

1 bod/převal video

Rybičky
Rybičky mohou dělat pouze chlapci!!!!
Neplatí pro Přípravku 1 a 2
Je povoleno dělat rybičky max 1x týdně.

1 bod/rybička video

BONUSY Doplnění

ČLEN RODINY Pokud zapojíte člena rodiny, Vaše body za 
aktivitu se zdvojnásobí!

Můžete zapojit, kolik členů chcete, ale 
do bodování se zahrnou pouze 2. 
Výsledek za jednu aktivitu se tedy 
maximálně ztrojnásobí.

PŘEVLEK
Pokud si pro Vaši sportovní aktivitu oblečete 
nějaký vtipný převlek a zašlete originiální 

fotku, dostanete +10 bodů! 

Co jedna aktivita to jeden převlek. 
Pokud budete mít jeden převlek na 
více aktivit, počítá se jen +10 bodů. 
Převleky se nesmí opakovat ve více 
aktivitách.




