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Soutěžní pravidla pro mažoretkové soubory

1. vydání | listopad 2018

Pravidla pro mažoretkové skupiny
Minimální počet: 10
náhradnice max.: 2
Věk se počítá k 31.12.2019
Všichni soutěžící musí mít minimální věk 10 let
Junior - 10 -17 let (závodnice ve věku od 10 -17 let, nepočítá se věkový průměr)
Senior - min. věk 12 let, přičemž nejméně jeden soutěžící ve věku 18 let a starší
(nepočítá se věkový průměr)

Mažoretkové skupiny musí startovat ve věkové kategorii, která odpovídá věku
nejstaršího soutěžícího.
Obecná pravidla pro všechny disciplíny:
● čas se měří prvním tónem hudby a končí posledním tónem hudby
● veškerá hudba musí být odeslána ve formátu mp3 nebo wav
● pozdrav na začátku a na konci skladby je nepovinný
● akrobatické prvky (prvky ve vzduchu, přemety, hvězdy, motýlek*),
zvedačky vyšší než 1 a ½ člověka a odhazované zvedačky nejsou
povoleny.
* motýlek: volná noha prochází pozicí blízko horizontále, odrazová noha
prochází přes horizontálu; během letu je trup blízko horizontále, nebo pod
horizontálou (https://www.youtube.com/watch?v=wqmob3l3Oqo)

Srážky pro všechny disciplíny:
pád hůlky
1 bod
překročení materiálu
5 bodů za každý
Akrobatické prvky
5 bodů
Pod/Přes čas
5 bodů (10s +-)
Klek na koleni
5 bodů

TRADITIONAL CORP
Provedení:
● základem pro tuto disciplínu je pochod a přesuny
● skupina by měla začít na středu a měnit obrazce
● mohou být zahrnuty pouze základní taneční kroky
● velmi důležitý je synchron a jednotnost skupiny
● skupina může použít kapitánku
● každý soutěžící používá jen jednu hůlku
● jsou pouze povoleny prvky v plné ruce (kruhy, smyčky, prsty, švihadla)
● výhozy a přehozy nejsou povoleny
● zakázaný klek na koleni
Kostým:
● uniformy mažoretkové stylu nebo tradiční mažoretkový kostým (sukně,
kalhoty, kabátky, šaty)
● klobouček je nepovinný
● obuv - záleží na povrchu haly - bude upřesněno dle pravidel soutěže
● kostým by měl korespondovat stylu, hudbě, věku
Čas:
● 3:00 - 4:00 min
PARADE CORP
Provedení:
● parade corp je podobný defilé
● je nutné, aby se skupina pohybovala vpřed
● skupina může stát na místě, ale pouze jednou na maximálně 16 dob,
poté se opět musí pohnout směrem vpřed
● twirlingová práce s hůlkou je povolena, max. 2 otočky
● skupina musí překročit minimálně 2x středovou čáru
● všechny styly pochodu a tanečních kroků jsou povoleny
● bannery a vlajky jsou povoleny, ale 80% soutěžících musí mít hůlku
Kostým:
● jakýkoliv, není omezeno
● obuv - záleží na povrchu haly - bude upřesněno dle pravidel soutěže
● kostým by měl korespondovat stylu, hudbě, věku
Čas:
● 2:00 - 4:00 min
Doplňkové srážkové body:
- překročení 16 dob na místě
- překročení nástupu a odchodu na plochu

5 bodů
5 bodů

ENTERTAINMENT CORP (SHOW CORP)
Provedení:
● hlavním cílem této disciplíny je pobavit
● každý soutěžící musí mít hůlku, ale rekvizity doplňují celý význam tématu
● počet rekvizit je libovolný
● kulisy a stojany mohou být zahrnuty, ale nejsou povinné
● jakákoliv twirlingová práce s hůlkou je povolena, včetně prvků na zemi
● nástup a odchod musí být zvládnut do 2 min
● kulisy a stojany nesmí přesáhnout výšku 1,5 metru
Čas:
● 3:00 - 5:00 min
EXHIBITION CORP
Provedení:
● hlavním cílem této disciplíny je předvést pochod, měnit útvary s
načasováním, dokonalostí a precizností
● choreografie by měla kombinovat různé variability pochodu a tance s
důrazem na pochod
● choreografie by měla zobrazovat základy twirlingu
● změna formací a synchron je vyžadován během celé sestavy
Specifická pravidla pro Exhibition corp:
● každý soutěžící používá jednu hůlku
● práce s více jak dvěma hůlkami není povolena
● výměny jsou povoleny
● pouze na začátku a na konci je povolen kontakt s podlahou
● rekvizity nejsou povoleny
● max. 2 otočky jsou povoleny
● podmetenka není povolena
Kostým:
● tradiční mažoretkový kostým, nesmí být holé břicho
Čas:
● 2:00 - 3:00 min.
Není hudba na nástup a odchod.

OTEVŘENÁ SKUPINA (Open Corp)
● tato disciplína je určena pouze pro asociace, které nejsou členem
WFNBTA nebo WBTF (SMTČR - NBTA, z.s. je členem obou asociací)
● hlavním cílem této disciplíny je celkový dojem choreografie za
doprovodu jakéhokoliv stylu hudby
● skupina bude hodnocena na základě tohoto celkového dojmu a
způsobu provedení, vyjádření a předvedené kvalitě
● minimálně 10 členů skupiny musí pracovat s hůlkou
Specifická pravidla pro Open Corp:
Kostým:
● jakýkoliv, není omezeno
● obuv - záleží na povrchu haly - bude upřesněno dle pravidel soutěže
● kostým by měl korespondovat stylu, hudbě, věku
Čas:
● max. 4:00 min (10 sekund tolerance)

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

