
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX 2019 

Soutěžní pravidla IBTF 
 
 
 

1. vydání | listopad 2018 
 



Základní informace 
 

1. Grand Prix je mezinárodní soutěž otevřená pro členy WFNBTA nebo WBTF. 
Všichni soutěžící musí mít platný cestovní pas (nebo platný občanský průkaz) 
jako důkaz svého občanství. 

2. Certifikovaní porotci z obou federací (WFNBTA a WBTF) budou hodnotit 
Grand Prix podle systému hodnocení své federace. 

 
Disciplíny, věkové a výkonnostní kategorie 
 
Disciplíny a výkonnostní úrovně na Grand Prix jsou následující: 

• Sólo 1 hůlka a Sólo 2 hůlky 
o Junior 12-14, Junior 15-17, Senior 18-21, Dospělí 22 a více 

• Muži Sólo 1 hůlka a Sólo 2 hůlky 
o Junior 12-17, Senior 18 a více 

• Duo 
o Junior 12-17, Senior 18 a více 

• Tým 
o Jedna věková kategorie (minimální věk 12 let k 31.12. 2019, maximální 

není stanoven) 
• Mažoretková skupina  

o dvě věkové kategorie (minimální věk 10 let k 31.12. 2019) 
§ Junior 10-17 
§ Senior 18 a více  

 
Počty nominovaných  
 
Pokud má země pouze jednu z členských federací, může nominovat 6 soutěžících 
a to v kategorii junior 12-14 let a 12 soutěžících ve všech ostatních věkových 
kategoriích v disciplínách Sólo 1 hůlka a Sólo 2 hůlky, dále 6 duí a týmů, 1 
mažoretkovou skupinu v každé mažoretkové disciplíně. 
Pokud má země dvě federace a obě se účastní Grand Prix, z nichž jedna nemůže 
naplnit všechny nominační pozice, je povoleno druhé federaci doplnit zbývající 
místa. 
 
Nominace pro Grand Prix 2019 
 
Pro věkové zařazení je rozhodující věk k 31.12. 2019. 
SÓLO 1 HŮLKA, SÓLO 2 HŮLKY 
3 soutěžící v kategorii junior 12-14 
6 soutěžících v ostatních věkových kategoriích  
DUO 
3 dua v každé věkové kategorii 
TÝM 
3 týmy  
MAŽORETKOVÉ SKUPINY 
1 mažoretková skupina v každé disciplíně a v každé věkové kategorii 
 



Ženská a mužská divize 
Ženy a muži budou soutěžit odděleně v disciplínách Sólo 1 hůlka a Sólo 2 hůlky. Z 
tohoto důvodu budou nominovány 4 ženy v Sólo 1 hůlka v každé věkové kategorii 
a 4 ženy v Sólu 2 hůlky v každé věkové kategorii. V disciplíně muži Sólo 1 hůlka a 
muži Sólo 2 hůlky budou nominovaní vždy dva soutěžící v každé věkové kategorii. 
Žádní náhradníci nejsou povoleni. 
 
Hudba a časové limity pro Sólo 1 hůlka, Sólo 2 hůlky a Duo 
Soutěžící vystupují na předepsanou hudbu pro jednotlivé disciplíny. 
Časové limity jsou následující: 

• Sólo 1 hůlka - max. 2:00 minuty 
• Sólo 2 hůlky - max. 1:45 minuty 
• Duo - max. 2:00 minuty 

 
 
Není stanoven minimální čas vystoupení. Porotci nedávají srážky ani plusové body 
za cokoliv, co bude předvedeno po skončení hudebního doprovodu. Jednotlivé 
hudební doprovody jsou k dispozici na webu. 
 
Specifická pravidla pro všechny disciplíny 
Zařazení gymnastických prvků a akrobacie, ačkoliv je povoleno, nebude 
věnováno zvláštní pozornosti. Filosofie IBTF upřednostňuje především techniku 
výhozů, kontaktního materiálu, rollsů a doprovodné práce těla. Všechna další 
vylepšení, jako jsou gymnastické prvky, práce na zemi, tanec atd. nemůže 
nahradit dosaženou kvalitu práce s hůlkou. 
 
Srážky: 
WBTF srážky pro všechny disciplíny  

• 0,1 bodu za pád v disciplínách Sólo 1 hůlka a Sólo 2 hůlky (z max. 10 bodů 
od každého porotce) 

• 1 bod za pád v disciplínách týmů a skupin (z max. 100 bodů od každého 
porotce) 

Všechny ostatní srážky jsou zohledněny v plusových bodech hodnocení. 
 
WFNBTA srážky pro všechny disciplíny  

• 0,05 bodu za pád hůlky, pád soutěžícího, chycení oběma rukama v 
disciplínách Sólo 1 hůlka a Sólo 2 hůlky (z max. 10 bodů od každého 
porotce) 

• 0,01 bodu za zastavení pohybu hůlky a uklouznutí v disciplínách Sólo 1 hůlka 
a Sólo 2 hůlky (z max. 10 bodů od každého porotce) 

• 0,5 bodu za pád hůlky, pád soutěžícího, chycení 2 rukama v disciplíně tým (z 
max. 100 bodů od každého porotce) 

• 0,1 bodu za zastavení pohybu hůlky a uklouznutí v disciplíně tým (z max. 100 
bodů od každého porotce) 

 
 
 
 



Soutěž týmů 
Nejsou stanoveny žádné věkové kategorie pro tým. Minimální věk je 12 let  
(k 31.12.2019). Tým se může skládat z žen i mužů, pokud je to potřeba. 
 
Velikost týmů: 

• tým  = 6-8 členů 
• náhradníci = max. 2 členové 

 
Hudba a časový limit pro tým 
Hudební doprovod pro tým je vlastní. Minimální čas hudebního doprovodu je 2:30 
minut, maximální čas 3:30 minut. Měření času začíná s prvním tónem a končí s 
posledním tónem hudebního doprovodu. 
 
Srážky za čas hudebního doprovodu 

• WBTF   5 bodů za každého porotce 
• WFNBTA 0,1 bodů za sekundu za každého porotce 

Porotce obou federací respektují 10 sec. toleranci v délce hudebního doprovodu. 
 
Specifická pravidla pro tým 

1. Jsou povoleni dva náhradníci, kteří jsou součástí národní výpravy. 
2. Tým může být složen pouze ze soutěžících se stejným občanstvím. 
3. Použití rekvizit není povoleno. 
4. Týmy přicházejí z levé strany (z pohledu porotců) a odcházejí napravo. 

 
 
 
 
Soutěž mažoretkových skupin 
Pro mažoretkové skupiny jsou stanoveny dvě věkové kategorie. Minimální věk je 10 
let (k 31.12. 2019). Mažoretková skupina se může skládat z žen i mužů, pokud je to 
potřeba. 
 
Velikost mažoretkové skupiny: 

• skupina = minimálně 10 členů 
• náhradníci = maximálně 2 členové 

 
 

Mažoretková pravidla jsou vydána samostatně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kostým, obuv a hůlky 
• Není zde žádné omezení, co se týká kostýmu, měl by být však vkusný a je 

důležité brát v úvahu, že se jedná o sport. 
• Obuv musí být přiměřená dovednostem (ne volnočasová obuv). 
• Hůlky musí odpovídat definici slova hůlka. Koncovky mohou mít jakoukoliv 

barvu, Omotávka může být použita libovolně, jen je třeba brát v úvahu, že 
se jedná o sport. 

 
Hlavní porotce, technický ředitel nebo předseda poroty může zastavit soutěž 
z následujících důvodů: 

• Pokud se porušení kostýmu stává nebezpečným, neslušným nebo 
nepříjemným. 

• Pokud představuje rozvázaná tkanička nebezpečí. 
• Pokud ztráta obuvi způsobuje nebezpečí uklouznutí nebo pádu. 
• Ztráta koncovky hůlky. 
• Zlomení hůlky. 

 
Technický předseda je zodpovědný za vyřešení dané situace. 
Technický předseda může nařídit opakovaný start. 
Hodnocení pak probíhá znovu od začátku. 
 
 
Velikost soutěžní plochy – všechny disciplíny: 
minimálně 15 x 25 m (standardní velikost basketbalového hřiště) 

• Sólo 1 hůlka a Sólo 2 hůlky – 4,5 x 4,6-6 m 
(počet a velikost sólových čtverců bude záviset na skutečné velikosti soutěžní plochy) 
 
 
Startovné 

• Sólo 1 hůlka   $ 50.00 USD 
• Sólo 2 hůlky   $ 50.00 USD 
• Duo    $ 50.00 USD za každého člena dua 
• Tým    $ 25.00 USD za každého člena týmu (včetně náhradníků) 
• Mažoretková skupina $ 100.00 USD za skupinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento soutěžní řád je výhradně majetkem SMTČR – NBTA, z.s. a nesmí být dále 
kopírován a šířen. 


