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1. Základní ustanovení
1.1

Oficiální název soutěží mažoretek všech věkových kategorií, disciplín a tříd je
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK A TWIRLINGU ČESKÉ REPUBLIKY®.

1.2

Vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a odborným garantem je SVAZ MAŽORETEK
A TWIRLINGU ČESKÉ REPUBLIKY. Spolupořadateli mohou být smluvní partnerská města,
neziskové organizace, spolky i soukromé osoby.

1.3

Mažoretkové soutěže pro skupiny se dělí na:
•

Postupové mistrovské soutěže (oblastní kola)

•

Semifinále mažoretkových skupin (dále jen MS), (kterých se mohou zúčastnit pouze
mažoretkové skupiny, které postoupily z postupových oblastních soutěží, není-li soutěž
vyhlášena pouze jednokolová)

•

Mistrovství ČR MS (kterého se mohou zúčastnit jen postupující MS ze semifinálových kol,
není-li vyhlášeno přímo finále)

1.4

Mažoretkové soutěže pro sóla, dua a tria (dále jen S/D/T) se dělí na:
•

Kvalifikační kola sól a duí KM, třídy A, B, C, Kvalifikační kolo pro tria KM

•

Mistrovství ČR sól, duí třídy A, B a trií KM (kterého se mohou zúčastnit jen postupující
soutěžící z kvalifikačního kola)

•

Soutěže se konají v termínech od 1. 4. – 30. 6. 2021

1.5
•
1.6

Mistrovství ČR sól a duí s hůlkou a rekvizitami, třídy A, B
Viz plánovaný kalendář 2021 (ke změně může dojít)
Pokud se nenaplní minimální počet skupin v oblastním kole (min. 13 skupin), může Výkonná
rada rozhodnout o zrušení daného oblastního kola a přeřadit skupiny do zbylých
oblastních kol. Případně může být vyhlášeno přímo semifinále MS.

1.7

Pořadatel může vyhlásit další mažoretkové soutěže (např. pohárovou soutěž či exhibici),
které nebudou součástí Národního šampionátu a na které budou vydány samostatné
propozice.

1.8

Soutěžící v disciplínách sól a duí v twirlingu, mohou v tomtéž roce soutěžit i v disciplínách
KM. Mažoretkové skupiny mohou tito sólisté také doplnit bez omezení.
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2. Plánovaný termínový kalendář 2021
Soutěž
Pohárová soutěž sóla,
dua
+ Kvalifikační kolo tria
Pohárová soutěž sóla,
dua
+ Kvalifikační kolo tria

Oblast

Disciplína

Město

Termín

Morava
a Slezsko

Sóla a dua klasická
mažoretka (dále jen KM)
třídy A, B, C, Tria KM

Hluk

10. 4. 2021

Čechy

Sóla a dua KM třídy A, B,
C, Tria KM

Klatovy

24. - 25. 4. 2021

Mohelnice

2. 5. 2021

Dobrovice

8. 5. 2021

Chlumec n.
Cidlinou

9. 5. 2021

Otrokovice

22. 5. 2021

Strakonice

29. - 30. 5. 2021

Ronov nad
Doubravou

15. – 16. 5. 2021

Kutná Hora

5. 6. 2021

Poděbrady

12. – 13. 6. 2021

Oblastní kolo MS

Morava

Oblastní kolo MS

Čechy

Oblastní kolo MS

Čechy

Semifinále maž. skupin

Morava
a Slezsko

Semifinále maž. skupin

Čechy

Mistrovství ČR

ČR

Mistrovství ČR
Halové disciplíny

ČR

Mistroství ČR MS

ČR

Pochodové defilé,
Pódiová formace KM,
Minimažoretky (PF),
Miniformace (PF)
Pochodové defilé,
Pódiová formace KM,
Minimažoretky (PF),
Miniformace (PF)
Pochodové defilé,
Pódiová formace KM,
Minimažoretky (PF),
Miniformace (PF)
Pochodové defilé a
Pódiová formace KM
Pochodové defilé a
Pódiová formace KM
Sóla a dua KM třídy A, B,
Miniformace (PF), Tria KM
Show Corps, Parade
Corps, Exhibition Corps,
Traditional Corps,
Batonflag Team,
Traditional Pompons
Corps, Finále skupin
Minimažoretek KM,
Minishow,
Sóla, dua s rekvizitami A, B
Pochodové defilé a
Pódiová formace + Miss
Mažoretka roku

Kosmonosy,
Bude upřesněn
Mladá
(říjen, listopad)
Boleslav
Pozn. Je pouze na Vás, které kolo si pro kvalifikaci na MČR vyberete. Není tedy striktně dáno, že
pokud jste například z Holešova, musíte jet na Oblastní kolo do Mohelnice, ale můžete jet třeba
do Chlumce n. C.. Tak stejně to mají i sóla, dua, tria KM.
Miss Mažoretka roku

ČR

Galavečer
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3. Věkové kategorie
Věková kategorie –
Mažoretkových skupin
KM + Miniformace

Věkový průměr MS
k 31. 12. 2021

Minimažoretky
Děti mladší
Děti starší
Junior
Senior

Max. 7,99
8 – 10,99
11 – 13,99
14 – 16,99
17 a více

Věková kategorie skupin
Show Corps, Exhibition
Corps a Parade Corps,
Batonflag Team, Minishow,
Traditional Pompons Corps

Max. 13,99

Junior

14 – 16,99

Senior

17 a více

Minimažoretky
Děti
Junior mladší
Junior starší
Senior

KM + Miniformace
KM + Miniformace
KM + Miniformace
KM + Miniformace
KM + Miniformace

Věkový průměr
MS k 31. 12. 2021

Děti

Věková kategorie –
sóla

Disciplína

Disciplína
Show + Exhibition + Parade Corps + Batonflag
Team + Traditional Pompons Corps, +Minishow
Show + Exhibition + Parade Corps + Batonflag
Team + Traditional Pompons Corps, +Minishow
Show + Exhibition + Parade Corps + Batonflag
Team + Traditional Pompons Corps, +Minishow

Věk k
31. 12. 2020
Max. 7 let
8 - 11
12 - 14
15 - 17
18 a více

bez postupu na ME
bez postupu na ME

Disciplína
Sólo KM
Sólo KM
Sólo KM
Sólo KM
Sólo KM

Bez postupu na MČR,ME
KM bez postupu na ME
KM bez postupu na ME
KM bez postupu na ME
KM bez postupu na ME

Děvčata a chlapci závodí ve společných kategoriích, nerozděluje se pro děvčata a chlapce.

Věková kategorie –
sóla
Minimažoretky
Děti
Junior mladší
Junior starší
Senior

Věk k
31. 12. 2021
Max. 7 let
8 - 11
12 - 14
15 - 17
18 a více

Disciplína
Sólo s rekvizitami
Sólo s rekvizitami
Sólo s rekvizitami
Sólo s rekvizitami
Sólo s rekvizitami

Bez postupu na ME

Děvčata a chlapci závodí ve společných kategoriích, nerozděluje se pro děvčata a chlapce.

Věková kategorie –
dua
Minimažoretky
Děti
Junior mladší
Junior starší
Senior

Součet věků k
31. 12. 2020
Do 15 let
16 - 22 let
23 - 28 let
29 - 35 let
36+

Disciplína
Duo KM
Duo KM
Duo KM
Duo KM
Duo KM

Bez postupu na MČR

Děvčata a chlapci závodí ve společných kategoriích, nerozděluje se pro děvčata a chlapce.
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Věková kategorie –
dua
Minimažoretky
Děti
Junior mladší
Junior starší
Senior

Součet věků k
31. 12. 2021
Do 15 let
16 - 22 let
23 - 28 let
29 - 35 let
36+

Disciplína
Duo s rekvizitami
Duo s rekvizitami
Duo s rekvizitami
Duo s rekvizitami
Duo s rekvizitami

Bez postupu na ME

Děvčata a chlapci závodí ve společných kategoriích, nerozděluje se pro děvčata a chlapce.

Věková kategorie –
tria
Minimažoretky
Děti
Junior mladší
Junior starší
Senior

Součet věků
k 31.12.2021
Do 23 let
24 - 33 let
34 - 42 let
43 - 51 let
52+

Disciplína
Trio KM
Trio KM
Trio KM
Trio KM
Trio KM

Bez postupu na MČR, ME
Bez postupu na ME
Bez postupu na ME
Bez postupu na ME
Bez postupu na ME

Děvčata a chlapci závodí ve společných kategoriích, nerozděluje se pro děvčata a chlapce.
Poznámka: U skupin KM kategorie Minimažoretky získávají nejlepší skupiny z oblastních kol postup
do finále ČR, které se bude konat v Kutné Hoře.

4. Soutěžní disciplíny
4.1 Skupinové disciplíny
•

Klasická mažoretka: Pochodové defilé + Pódiová formace

•

Show Corps

•

Parade Corps

•

Exhibition Corps

•

Miniformace – pouze pódiová formace KM – bez postupu na ME

•

Minishow – bez postupu na ME

•

Batonflag Team

•

Traditional Pompons Corps

4.2 Sólové disciplíny
•

Sólo klasická mažoretka třída A, B, C – bez postupu na ME

•

Duo klasická mažoretka třída A, B, C – bez postupu na ME

•

Sólo s hůlkou a rekvizitami A, B – na ME postup pouze třída A

•

Duo s hůlkou a rekvizitami A, B – na ME pouze postup třída A

•

Trio klasická mažoretka - bez postupu na ME
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5. Účast v soutěži
5.1

Do soutěže se mohou přihlásit všechny skupiny a jednotlivci z České republiky i ze zahraničí,
které respektují soutěžní řád, propozice a pokyny vyhlašovatele a pořadatelů.

5.2

Termín uzávěrky přihlášek je 28. 2. 2021 pro všechny disciplíny (hlavní i doplňkové), pokud
nebude vyhlášeno do konce roku 2020 jinak.

5.3

Soubory přihlášené po vyhlášeném termínu se mohou soutěže zúčastnit, ale platí
dvojnásobné startovné! (více na straně 19 tohoto dokumentu)

5.4

Soutěžící v duu či triu nesmí soutěžit vícekrát ve stejné věkové kategorii a stejné disciplíně.

5.5

Seznam přihlášených bude pro kontrolu vedoucím a soutěžícím zveřejněn na webu cca
3 týdny před soutěží.

5.6

Týden před soutěží již není možné nic měnit či vyškrtávat soutěžící z jiných důvodů, než
z důvodů onemocnění nebo vážných rodinných důvodů.

5.7

Pokud soutěžní skupina přijede na soutěž s menším počtem mažoretek, než dovoluje
soutěžní řád, může skupina vystoupit, ale pouze nesoutěžně.

5.8

Náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících před zahájením soutěžního vystoupení
není důvodem ke změně startovního pořadí, pokud komisař soutěž nerozhodne jinak.

5.9

Náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících v průběhu soutěžního vystoupení není
důvodem k opakování sestavy. Opakování sestavy si může vyžádat komisař soutěže po
dohodě s předsedou poroty.

6. Startovné
Kategorie

Člen SMTČR

Nečlen

Skupiny KM – Oblastní kolo

1 000 Kč / 1 maž. skupina

Skupiny KM – Semifinále

1000 Kč / 1 maž. skupina

Skupiny KM – Mistrovství ČR

1000 Kč / 1 maž. skupina

2 000 Kč
V případě postupu do semifinále si
MS musí vyřídit dodatečné členství
SMTČR
MS musí být již členem SMTČR
600 Kč nečlen na kvalifikačním
kole, na MČR musí být členem
SMTČR
800 Kč nečlen na kvalifikačním
kole, na MČR musí být členem
SMTČR
1 400 Kč na oblastním kole,
na MČR již musí být členem SMTČR

Sólo
Duo, Trio

300 Kč / 1 soutěžící
400 Kč / 1 dvojice, trojice

Miniformace

700 Kč / 1 maž. skupina

Show Corps, Exhibition Corps,
Parade Corps, Batonflag
Team, Traditional Pompons
Corps

1000 Kč / 1 maž. skupina

MS musí být členem SMTČR

6.1 Startovné se platí uhrazením faktury, která přijde příslušnému klubu nebo jednotlivci vždy
v dostatečném předstihu před konáním soutěže, dále musí klub či jednotlivec fakturu uhradit
ještě před konáním soutěže. V případě neuhrazeného startovného může být skupina či
jednotlivec ze soutěže vyloučen.
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6.2 Storno poplatky viz. přiložený dokument.

7. Akreditace
7.1 Akreditace účastníků bude upřesněna v programu soutěže.
7.2 Kontrola seznamu soutěžících (členů i nečlenů) bude provedena při akreditaci (jedná se o
„excelovou“ tabulku z přihlášky). V případě online akreditace vybírá seznamy soutěžících
v den konání soutěže organizační, který je předává ke kontrole komisaři soutěže (týká se
pouze MS, ne sól a duí, trií).
7.3 Bez předložení seznamu soutěžících nemůže skupina startovat a může být ze soutěže vyřazena.
7.4 Náhradnice (u skupin) se uvádějí vždy až na konci seznamu, a to i s datem narození, jejich věk
se ale do soutěžního průměru nezapočítává. Jejich věk se započítá až v momentě, kdy by
soutěžily. Při setkání vedoucích je nutno tuto informaci nahlásit a soutěžní věk přepočítat
s náhradnicí. V případě, že náhradnice změní věk. ktg. skupiny (v prvním kole soutěže), bude
skupina přeřazena do odpovídající věk. kategorie. Pozor - v případě postupu skupiny do dalšího
kola, musí skupina postoupit pouze v této kategorii. (Musí zachovat věkovou kategorii, ve které
soutěžila v prvním kole soutěže.)
7.5 Zjištěné úmyslné změny věkových údajů budou penalizovány částkou 1 000 Kč u jednotlivců
a 5 000 Kč u skupin. Tito soutěžící budou pak zařazeni při setkání vedoucích do odpovídající
věkové kategorie.
7.6 Případné přeřazení jednotlivců nebo skupin do jiné věkové kategorie je možné pouze
při akreditaci.
7.7 Soutěžící, kteří nejsou členy SMTČR musí předložit jiný průkaz s fotografií.
7.8 Náhlá neúčast nebo opožděný příjezd na soutěž je nutno nahlásit nejpozději 60 min. před
začátkem soutěže technickému řediteli pro mažoretky Tereze Janouškové,
mob. 704 027 230.

8. Program
8.1 Program soutěže bude zveřejněn na webu, min. 3 týdny před soutěží.
8.2 Změna programu je vyhrazena.
8.3 V den soutěže, při případném časovém skluzu, může dojít k prodloužení či zkrácení soutěže
a časovému posunu. O přesném časovém posunu rozhodne komisař soutěže a všichni
soutěžící budou o tom moderátorem opakovaně informováni. Je důležité, aby si tyto změny
vedoucí či jednotlivec hlídali a měli přehled o celém chodu dané soutěže.
8.4 Každý soutěžící musí být fyzicky přítomen minimálně 2 hodiny před začátkem jeho soutěžní
disciplíny a věkové kategorie. V případě nepřipravenosti závodníka či skupiny, neopravňuje
závodníka či skupinu žádat o posun ve startovním čísle a může dojít k vyloučení ze soutěže.
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9. Startovní listina
9.1 Pořadí soutěžních skupin v jednotlivých disciplínách bude provedeno losováním na schůzce
vedoucích před zahájením soutěže. U sól, duí a trií bude provedeno losování počítačem
a startovní listina bude vyvěšena na viditelných místech v místě konání soutěže před
začátkem soutěže.
9.2 V případě většího počtu soutěžících v jedné disciplíně v kategorii sólo, duo a trio (nad
10 soutěžících) může být soutěž dvoukolová nebo tříkolová. Toto bude oznámeno před
začátkem soutěže a vyvěšeno na startovní listině. Do finále se pak soutěžící vybírají tzv.
křížkováním.

10.

Odborná porota

10.1 Členem odborné poroty může být jen držitel platného průkazu, který úspěšně absolvoval
předepsané zkoušky porotce SMTČR a aktivně se účastní školení porotců.
10.2 Noví porotci musí splňovat následující podmínky:
• věk min. 18 let
• člen SMTČR
• není aktivní mažoretkou
• doložení nejméně dvouleté praxe ve vedení mažoretkové skupiny
• absolvování školení vedoucích a školení nových porotců s úspěšným složení písemných
zkoušek a praktických zkoušek.
• Pro rok 2021 bude vypsáno školení nových porotců.
10.3 Po úspěšném absolvování zkoušek může první rok nový porotce hodnotit pouze jako mínusový
porotce, pokud technický ředitel pro mažoretky nerozhodne jinak.
10.4 Odbornou porotu jmenuje pro všechny soutěže technický ředitel pro mažoretky a schvaluje
ji Výkonná rada SMTČR.
10.5 Technický ředitel pro mažoretky jmenuje pro každou soutěž předsedu poroty.
10.6 Odborná porota má vždy sraz na začátku každého soutěžního dne minimálně 30 min před
zahájením v místnosti pro porotce, kde technický ředitel pro mažoretky, popřípadě předseda
poroty v případě nepřítomnosti technického ředitele povede krátkou odbornou schůzku před
soutěží.
10.7 U sól a duí s rekvizitami, Show Corps, Exhibition Corps, Parade Corps, Batonflag Team,
Traditional Pompons Corps je vždy porota složena z mažoretkových i twirlingových porotců.

11.

Způsob hodnocení a výsledky

11.1 Soutěže se hodnotí bodovým nebo skatingovým systémem. Systém hodnocení bude
na požádání upřesněn přibližně měsíc před soutěží.
11.2 Výsledky budou po skončení soutěže zveřejněny na internetových stránkách a FB Majorettes.
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11.3 Výsledkové listiny od porotců budou obsahovat nejen celkové umístění, ale i jednotlivá
umístění od všech porotců.

12.

Protesty

12.1 Protest lze podat pouze proti domnělému porušení soutěžního řádu a musí být podán písemně.
12.2 Podání protestu je možné podat předsedovi poroty nejpozději do 30 minut po skončení
soutěže, a to na konkrétním vyplněném formuláři, který je zveřejněn na webu (sekce
„Členům“) a FB Majorettes SMTČR. Poté musí podávající dodat do 24 hodin veškerý
videomateriál, který dokládá porušení pravidel. Musí se doložit vždy celá kategorie, nestačí
pouze vystoupení jedné skupiny.
12.3 Za podání protestu pořadatel požaduje složení kauce 500 Kč, která je splatná na účet SMTČR.
Výsledek protestu bude protestujícímu sdělen po obdržení kauce na účet, a to nejpozději do
14 dnů od obdržení kauce.
12.4 Protest může podat pouze vedoucí mažoretkové skupiny nebo choreograf, který je uveden
na přihlášce.
12.5 Není-li protest uznán, částka propadá ve prospěch pořadatele. V případě odůvodněného
podání protestu se poplatek vrací.
12.6 Pokud bude na některé soutěžící podán oprávněný protest a při řešení protestu se potvrdí, že
skupina jednala proti soutěžnímu řádu, může být skupině, pokud získala nějaký titul, tento titul
odebrán společně s diplomem i medailemi nebo pohárem. Pokud by skupina neodevzdala
to, co jí nenáleží, bude muset uhradit finanční náhradu na pořízení nových diplomů, medailí
nebo pohárů až do výše 5 000 Kč.
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13.

Tituly, ceny, ocenění

13.1 Na NŠ mažoretek budou udělovány tituly ve všech disciplínách KM a ve všech věkových
kategoriích následovně:

Oblastní kola

Mistr oblasti
Vicemistr oblasti
II. Vicemistr oblasti

Kvalifikační kola

Mistr kvalifikace
Vicemistr kvalifikace
II. Vicemistr kvalifikace

(Sólo, duo A třída, trio KM)

Kvalifikační kolo
(Sólo, duo B, C třída)

1. místo B, C třída
2. místo B, C třída
3. místo B, C třída

V případě nižší účasti než
3 skupin v ktg. se uděluje
pouze pořadí 1. místo/ 2.
místo
V případě nižší účasti než
3 sól, duí v ktg. ve třídě A
a trií KM se uděluje
pouze pořadí 1. místo/ 2.
místo

Mistr semifinále maž. skupin
Vicemistr semifinále maž. skupin
II. Vicemistr semifinále maž. skupin

V případě nižší účasti než
3 skupin v ktg. se uděluje
pouze pořadí 1. místo/ 2.
místo

(halové disciplíny + sólo,
duo A třída, trio KM, sólo,
duo s rekvizitou A třída,
Miniformace (PF),
Minimažoretky (PF)

Mistr ČR
Vicemistr ČR
II. Vicemistr ČR

V případě nižší účasti než
3 skupin v ktg. se uděluje
pouze pořadí 1. místo/ 2.
místo, takže stejně i u sól,
duí a trií KM, rekvizity třídy
A.

Mistrovství ČR

1. místo
2. místo
3. místo

Semifinále
mažoretkových
skupin
Mistrovství ČR

(Sólo, dou KM třída B a
sólo, duo rekvizita třídy B

13.2 Tituly budou uděleny pouze v případě, že se soutěže v dané kategorii zúčastní alespoň
3 jednotlivci, dua, tria nebo skupiny.
13.3 S udělením titulů v hlavních disciplínách KM budou od semifinálových kol předány medaile
a diplomy, u doplňkových disciplín poháry nebo medaile a diplomy. U Mistrů ČR mohou být
případně i věcné ceny.
13.4 Při Národním šampionátu může být vyhlášen nejlepší zahraniční účastník a oceněn věcnou
cenou.
13.5 Zahraniční účastníci nezískávají tituly Mistrů ČR.
13.6 Při vyhlašování na Mistrovství ČR může být oceněna i skupina s nejlepším pochodovým defilé
a s nejlepší pódiovou formací.
13.7 Na MČR v disciplíně sólo, duo KM třídy A může být udělena cena za „Nejlepší choreografii
sólo, duo“.

14. Hudební doprovod
14.1 Od roku 2021 se budou pro všechna kola zasílat hudební nahrávky vždy dopředu na e-mail:
mazoretkysmtcr@gmail.com a to ve formátu WAV nebo MP3. Vždy se doporučuje mít s sebou
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na soutěži záložní USB nebo CD s hudbou ve formátu WAV a MP3. Na CD může být pouze
soutěžní skladba, max. ve 2 – 3 kopiích.
14.2 V případě

nedodržení

termínu

pro

zaslání

hudebních

nahrávek,

bude

MS/S/D/T

penzalizováno srážkou 2 body v hodnocení - porušení pravidel.

15. Ubytování, stravování, doprovody (u MS)
15.1 SMTČR zajišťuje ubytování a stravování ve spolupráci s místním pořadatelem, není to však
jeho povinností. Každý z účastníků (jednotlivci nebo skupiny) soutěže si může zajistit
ubytování a stravování sám.
15.2 V případě, že místní pořadatel zajišťuje ubytování a stravování, bude výše poplatku
stanovena pořadatelem v součinnosti s SMTČR a pořadatelem prostřednictvím oficiálního
webu a FB Majorettes SMTČR zaslána účastníkům soutěže tzv. návratka.
15.3 Každý účastník požadující ubytování od pořadatele musí být vybaven vlastním spacákem
a karimatkou, pokud nebude oznámeno jinak.
15.4 SMTČR nezodpovídá za jakékoliv finanční ztráty způsobené zrušením ubytování či stravování
ze strany místního pořadatele.
15.5 Návratka se pořadateli zasílá vždy, i když si skupina neobjednává ubytování nebo stravování.
Pořadatel potřebuje znát počty soutěžících.
15.6 Počty doprovodů u MS budou upřesněny v návratce dle organizačních možností
pořádajících měst.

16. Nominace na Mistrovství Evropy mažoretek 2021
16.1 Nominace na Mistrovství Evropy je udělována v soutěžních disciplínách Klasická mažoretka pro
skupiny v ktg. Děti starší, Junior a Senior, které získaly titul: Mistr ČR. Tyto skupiny soutěží na ME
v disciplíně Traditional Corps.
16.2 U sólových disciplín postupují na ME pouze sóla s hůlkou a rekvizitami ve třídě A, která se umístila
na 1. – 3. místě na MČR v kategorii Děti, Junior mladší, Junior starší a Senior, dále na ME postupují
dua s hůlkou a rekvizitami pouze ve třídě A, a to pouze ti, kteří se umístili na 1. místě na MČR
v kategorii Děti, Junior mladší, Junior starší a Senior.
16.3 U soutěžních disciplín Show Corps, Exhibition Corps, Parade Corps, Batonflag Team a Traditional
Pompons Corps postupuje pouze skupina, která získá na Mistrovství ČR 1. místo. V případě
neudělení postupu v Parade Corps a Exhibition Corps, může být nominace udělena Vicemistrům
či II. Vicemistrům ČR v hlavní soutěží KM v dané věkové kategorii, navrhuje technický ředitel pro
mažoretky, schvaluje VR.
16.4 Výkonná rada může rozhodnout na základě výkonnosti soutěžících o neudělení postupu na ME.
16.5 Nominace na ME 2021 bude stanovena dle výsledků NŠ 2021. O nominacích rozhoduje Výkonná
rada.
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16.6 Pokud nominovaný (jednotlivec, duo, nebo skupina) nemůže z jakýchkoliv důvodů nominaci
přijmout a reprezentovat Českou republiku na ME, může být tato nominace nabídnuta
jednotlivci, duu, nebo skupině v pořadí dalšího umístění na Mistrovství ČR. Jestliže ani toto
nelze, pak může Výkonná rada rozhodnout o doplnění jiným soutěžícím/soutěžícími podle
jejich výkonnosti, a to i v případě, pokud nebyla tato disciplína v NŠ obsazena.
16.7 Za pozdní odstoupení jednotlivce, dua či skupiny od účasti na ME (později než 10. týdnů před
začátkem soutěže) bude jednotlivec sankcionován finanční částkou 50 EUR a skupina
částkou 300 EUR.
16.8 U nominovaných sól a duí na ME není povoleno měnit choreografii ani téma. Pouze je-li
změna doporučena porotou. U ostatních disciplín je možná úprava sestavy pro ME.
16.9 Podmínkou pro účast na ME od roku 2017 v disciplíně sólo, duo s rekvizitami třída A, je splnění
zkoušky LEVEL 1, která musí být splněna před nominační soutěží.
16.10 Postupujícím na ME je doporučováno v rámci příprav na ME, aby si sami aktivně dohledali
platná evropská pravidla a disciplíny dle nich pro ME upravili. Naše disciplíny v ČR nemusí mít
stejná pravidla jako disciplíny na ME.
16.11 Všechny skupiny, které se nominují v disciplíně Traditional Corps, jsou povinné zaslat svou
skladbu ke kontrole technickému řediteli pro mažoretky (nejpozději 3 týdny před ME).

17. Ostatní
17.1 Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí a soutěžící by měli být sami pojištěni.
17.2 Za neetické a nesportovní chování v průběhu soutěže bude jednotlivci či skupině
(odpovědnému vedoucímu) udělena peněžní sankce určená dle závažnosti chování ve výši
1 000 Kč až 10 000 Kč. Za větší přestupky (fyzické ublížení na zdraví, urážení porotců atd.)
může být udělena diskvalifikace.
17.3 Dodržování pokynů pořadatelů pro používání videokamer a fotoaparátů při soutěžích je
povinné.
17.4 MS, popřípadě Sóla, Dua, Tria nesmí své choreografie ani hudební doprovod v průběhu
šampionátu jakkoliv měnit, pouze upravit minimálně na základě doporučení poroty.
V případě zjištění, že skupina či Sólo, Duo, Trio si kompletně celou skladbu změnil, bude
MS/S/D/T diskvalifikováno a zařazeno mimo soutěž.
17.5 Pro rok 2021 je mimořádně povoleno u postupujících Sól a Duí KM, třídy A,B, z Hluku
a Benešova, upravit některé prvky, výhozy, triky, rollsy,atd., ne však celé pasáže. Hudební
doprovody zůstávají stejné. Věkové zařazení u postupujících Sól a Duí z Hluku a Benešova
zůstávají v roce 2021 stejné jako v roce 2020. Postupující v disciplíně Duo nesmí na MČR do
Ronova změnit partnera.
17.6 V roce 2021 proběhnou pohárové soutěže pro Sóla, Dua KM třídy A, B, C. Na těchto soutěžích
se budou udělovat tzv. „ Divoké karty“ pro třídu A, B, které zajistí postup na MČR.
17.7 Na oficiální zahájení a zakončení soutěží je od roku 2020 povinné chodit v kostýmech nebo
v reprezentační teplákové soupravě NBTA nebo v klubovém oblečení.
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17.8 Podáním přihlášky uděluje účastník souhlas s pořizováním fotografií, na nichž bude zachycen
za účelem zveřejnění fotodokumentace na webových stránkách nebo na propagačních
materiálech SMTČR. Podáním přihlášky souhlasí rovněž i s pořízením videonahrávky - jako
dokumentace pro SMTČR. Tyto podklady mohou být zveřejněny.
17.9 Podáním přihlášky uděluje účastník souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů, které
jsou obsaženy v přihlášce, a to pro organizační a evidenční potřeby, v propagačních
materiálech, na webové stránce SMTČR a v tiskových informacích. Správce databáze
neposkytne osobní údaje třetím osobám.
17.10 V případě, že nebude moci proběhnout Národní šampionát mažoretek za standardních
podmínek, proběhnou online soutěže.

18.

Novinky pro rok 2021

Disciplína Trio KM
•

Otevřeno pro všechny věkové kategorie (Minimažoretky, DM, DS, J, S)

•

Disciplína Trio nemá výkonnostní třídy.

•

Délka skladby 1:30 - 2:00 min.

•

Pozdrav je povinný na začátku a na konci skladby.

•

Využívá se celá soutěžní plocha (většinou 12 x 12 metrů).

•

Soutěžící jsou ve vhodném mažoretkovém kostýmu. Není povoleno obnažené břicho.
Pokrývka hlavy není povinná, ale účes u dívek by měl být doplněn ozdobou (netýká se
chlapců). Minimažoretky, Děti nemají povinné kozačky (postačí jarmilky, spartakiádky, ne
taneční piškoty), Junior mladší, Junior starší a Senior mají kozačky povinné (kozačky se
netýkají chlapců, ale obuv musí mít zpevněnou podrážku).

•

Zpracování skladby:
V triu musí mít každý soutěžící 1 hůlku, skladba je převážně pochodová (min. 65 %
pochodu, lze doplnit tanečními kroky, skoky, musí se udržovat tempo, rytmus
(pochodový čas se může na soutěži měřit).
Při hodnocení práce s hůlkou bude brán zřetel zejména na práci pravé a levé
ruky, obsažení vertikálních i horizontálních prvků a na správnou techniku.
Ve skladbě může být použit výhoz až s trojnou otočkou (3 x 360°), vzájemné
výhozy, přehozy jsou bez omezení, rollsy jsou bez omezení.
Trio nesmí obsahovat gymnastické, akrobatické prvky.
Zvedačky nejsou povoleny.
Nutné choreografické změny, obrazce. Důraz kladen na spolupráci.

14

Není dovolena práce na zemi ani odložení hůlky na zem. Povolen je pouze klek
na jedno koleno, případně dřep bez opření kolene o zem.
Krátkodobě lze v rámci choreografie použít dvě i tři hůlky, soutěžící bez hůlky
musí být aktivní.
Při pádu hůlky musí být ihned zvednuta, v případě pádu mimo soutěžní prostor,
může být podána jinou osobou.
Hodnocení
Pochod

20 bodů

Stavba vystoupení

20 bodů

Twirling

20 bodů

Technika, kvalita

20 bodů

Celkový dojem

20 bodů

Srážkové body
Pád hůlky
Chycení hůlky 2 rukama (pokud není
choreografický záměr)
Pád soutěžící

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 b atd. (za každou 0,2)

Nesynchron

0,2 b pokaždé

Chybný krok

0,2 b
0,2 b

Porušení pravidel

0,2 b pokaždé
0,2 b (každá sekunda plus nebo mínus, tolerance 3
vteřiny)
2b

Pozdní zaslání hudební nahrávky

2b

Chybějící pozdrav na začátku, na konci

2 b, 2 b

Chybně provedený pozdrav

1b

Odložení hůlky na zem

2b

Složitý nástup, odchod

2b

Nezvednutí hůlky

2b

Komunikace s vedoucím

2b

Nedodržení času

Změna délky trasy u Pochodového defilé
Pro rok 2021 upravujeme délky trasy u Pochodového defilé následovně:
•

Minimažoretky - bez pochodového defilé

•

Děti mladší - 60 metrů

•

Děti starší - 80 metrů

•

Junior, Senior - 100 metrů
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Rozdělení sól a duí KM do tříd A, B, C upřesnění pro rok 2021
Toto rozdělení platí pro kategorii Děti, Junior mladší, Junior starší, Senior.

Třída A
•

Třída A je určena pro soutěžící, kteří se umístili na MČR na 1., 2., 3. místě dvakrát po sobě
jdoucích období ve třídě B, vyjma pro soutěžící, kteří soutěžili v roce 2018 ve třídě B na
MČR a umístili se na 4. - 6.místě. Dále pro ty, kteří se přihlásí do třídy B a před datem konání
soutěže splní zkoušku Přípravy Level 1 a Level 1 a 2, bude automaticky přeřazen do třídy A.

•

Třída A je určena pro soutěžící, kteří již ve třídě A soutěží (tzn. jakmile soutěžíte ve třídě A,
nelze přejít v následujících letech do nižší třídy, vyjímkou je rok 2018, viz bod výše).

•

Třída A je dále určena pro soutěžící, kteří se účastnili ME v sólech a duích s rekvizitami za
poslední tři roky (tzn. rok 2017, 2018, 2019), dále pro soutěžící s Přípravou Level 1 nebo
s Levelem 1 a 2.

•

Třída A platí i pro soutěžící, kteří přecházejí z věkové kategorie (př. pokud soutěžící splňuje
podmínky pro třídu A a soutěžil v minulých letech v nižší věkové kategorii, ve vyšší věkové
kategorii startuje opět ve třídě A).

•

Pokud nastane situace v duu, kdy jeden ze soutěžících spadá do třídy A a druhý ze
soutěžících spadá do třídy B, toto duo může startovat ve třídě A i B. Rozhodnutí je čistě na
jejich uvážení a zvládnutí prvků v tabulce omezení, pokud soutěžící spadá do třídy B
a druhý soutěžící do třídy C, dohromady spadají do třídy B. Soutěžící A třídy a C třídy se
nemohou spojovat.

•

Třída A se řídí tabulkou omezení – rollsy, otočky, pochod atd.

•

Do třídy A se mohou přihlásit také ti soutěžící, kteří zvládají vymezené prvky pro třídu A.

Třída B
•

Ve třídě B nemohou být soutěžící, kteří se umístili na 1. – 3. místě na MČR v sólech a duích
dvakrát po sobě jdoucích obdobích, dále ti, kteří se účastnili ME v sólech a duích
s rekvizitami za poslední tři roky (tzn. rok 2017, 2018, 2019), dále soutěžící s Přípravou Level
1 nebo s Levelem 1 a 2. Dále ti, kteří splní zkoušky Přípravy Level 1 nebo zkoušku Level 1
a 2 před datem konání soutěže.

•

Ve třídě B mohou být všichni ti, kteří nesplňují podmínky pro třídu A nebo C.

•

Pokud nastane situace v duu, kdy jeden ze soutěžících spadá do třídy A a druhý ze
soutěžících spadá do třídy B, toto duo může startovat ve třídě A i B. Rozhodnutí je čistě na
jejich uvážení a zvládnutí prvků v tabulce omezení, pokud soutěžící spadá do třídy
B a druhý soutěžící do třídy C, dohromady spadají do třídy B.

•

Třída B se řídí tabulkou omezení – rollsy, otočky, pochod atd.
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Třída C
•

Třída C je určena především pro všechny začátečníky.

•

Třída C je dále otevřena pro soutěžící, kteří se v soutěžním roce 2019 v Klatovech
neprobojovali do semifinálového kola, v Hluku do finálového kola ve třídě B.

•

Třída C je dále otevřena pro všechny ty, kteří v roce 2020 soutěžili ve třídě C, tzn. mohou
v roce 2021 opět soutěžit ve třídě C.

•

Třída C soutěží pouze na kvalifikačním kole. tzn. třída C nemá postup na Mistrovství ČR.

•

Pokud nastane situace v duu, kdy jeden ze soutěžících spadá do třídy B a druhý soutěžící
do třídy C, dohromady spadají do třídy B. Soutěžící A třídy a C třídy se nemohou spojovat.

•

Třída C se řídí tabulkou omezení – rollsy, otočky, pochod atd.

Tabulka omezení
Třída A

Třída B

Třída C

Otočky pod výhozem

Max. trojitá otočka
(3x360°) využitá
neomezeně.

Dvojitá otočka (2x360°)
pouze 1x za celou
skladbu. Dále
jednoduchá otočka
(1x360°) neomezeně.

Pouze jednoduchá
otočka (1x360°)
provedena maximálně
2x za celou skladbu.

Rollsy

Bez omezení, ale
všechny rollsy musí být
provedeny za pochodu
nebo v kombinaci
s tanečními prvky, nohy
nesmí zaujmout
klidovou pozici.

Rollsy mohou být bez
pochodu. Je zakázán
Angel a Fujimi.
Houpačka je povolena.

Rollsy mohou být bez
pochodu. Je zakázán
Angel, Fujimi i
Houpačka.

Pochod

Min. 65%.

Min. 65%.

Min. 65%.

Poznámka: Tabulka omezení NEPLATÍ pro ktg. Minimažoretky
O videa se zakázanými prvky si pište na e-mailové adrese mazoretky@nbta.cz

Sóla a dua s hůlkou a rekvizitou ve třídě A, B
Toto rozdělení platí pro kategorii Děti, Junior mladší, Junior starší, Senior.

Třída A
•

Soutěžící musí mít splněnou zkoušku Level 1 před konáním soutěže.

•

Soutěžící získávají postup na ME. (Sóla 1. – 3. místo v ktg. děti, junior mladší, junior starší
a senior a u dua získává postup vždy 1. místo v ktg. děti, junior mladší, junior starší a senior).

Třída B
•

Soutěžící nemusí mít splněnou zkoušku Level 1.

•

Soutěžící nezískávají postup na ME.

•

Třída B je určena pro nováčky.
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19.

Důležité kontakty
Pěva Vosátková

Tereza Janoušková

technický ředitel pro mažoretky

manažer členské základny
tel.: +420 775 641 047
e-mail: info@nbta.cz

tel.: +420 704 027 230
(v případě neúspěšného hovoru, pište SMS)

e-mail: mazoretky@nbta.cz

web: www.nbta.cz

Výkonná rada SMTČR si vyhrazuje právo nutných změn.
20.

•
•
•

Povinné pochody pro rok 2021
1. Josef Hančl

Mužně vpřed

2:46

2. František Kmoch

Muziky, Muziky

3:11

3. Karol Pádivý

Slovenský pochod

3:08

4. František Kmoch

Zlatá Praha

2:51

5. Václav Vačkář

Šohaj

3:03

6. František Kmoch

Kolíne, Kolíne

3:09

7. Antonín Nývlt

Kapitán Římek

2:56

8. Josef Labský

Olympia

2:32

9. Rudolf Nováček

Castaldo

2:45

10. František Kmoch

Můj koníček

3:18

Kategorii Děti mladší vybírá soutěžní pochod vedoucí, trenér.
Kategorie Děti starší bude při pochodovém defilé losovat z prvních pěti povinných pochodů.
Kategorie Junior a Senior bude při pochodovém defilé losovat ze všech deseti povinných
pochodů.

Povinné pochody pro rok 2021 si mohou členové vyžádat na e-mailu mazoretky@nbta.cz .
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Doplňující informace k přihlašování a odhlašování do jednotlivých kol
Národního šampionátu mažoretek a twirlingu ČR pro rok 2021:
Přihlášky:
1) Řádná uzávěrka přihlášek pro všechna vypsaná kola národního šampionátu
je 28. 2. 2021. (nebude – li vyhlášeno jinak)
2) Dodatečné přihlášení po termínu je zpoplatněno dvojnásobným startovným.
3) Dodatečnou přihlášku (s platbou dvojnásobného startovného) lze zaslat nejdéle 3 týdny
před každým soutěžním kolem, poté již dodatečné přihlášky nebudou z organizačních důvodů
přijímány.

Odhlášky:
1) Řádné odhlášení ze soutěže je akceptováno z jakéhokoliv důvodu nejdéle 3 týdny
před každým soutěžním kolem.
2) V případě, že k odhlášení dojde později než 3 týdny před konáním soutěžního kola,
bude startovné účtováno.
3) V případě odhlášení ze zdravotních důvodů (podloženo lékařskou zprávou), bude
odhláška akceptována a startovné se nemusí hradit.

Velmi Vám děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou na soutěžních kolech Národního
šampionátu mažoretek a twirlingu ČR.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Terezu Janouškovou, technickou ředitelku pro
mažoretky -> mazoretky@nbta.cz
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Příloha k propozicím mažoretek
Kompetence komisaře soutěže:
•

Nejlépe večer před soutěží (příp. brzy ráno v den soutěže) předá
porotcům předtištěné hodnotící formuláře a společně s nimi je připraví
na soutěž.

•

Dohlíží, aby porotci odevzdávali vyplněné hodnotící listy.

•

V den soutěže provádí kontrolu seznamů (u MS).

•

U soutěží skupin vede schůzku vedoucích a kapitánek při rozlosování +
oznamuje postupový klíč.

•

Řeší případné změny ve startovní listině soutěže.

•

Zodpovídá za hladký průběh soutěže.

•

Dohlíží na připravenost poroty.

•

Předá rozpis porotců předsedovi poroty.

•

Komunikuje se sčitatelkou a předává jí hodnotící listy od porotců.

•

U soutěže skupin při pochodovém defilé má na starost losování pochodu
kapitánkou.

•

V případě nejasností či problému v hodnotících listech si vyzve předsedu
poroty, který pak rozhodne o způsobu řešení.

•

Podepisuje diplomy.

•

Před vyhlášením kontroluje u sčitatelky výsledky a nominace (při
nejasnostech v postupovém klíči či udělení nominace na ME učiní
rozhodnutí sám nebo si může vyžádat schůzku s porotci a rozhodnout na
základě jejich doporučení).

•

V případě nepředvídaného problému během soutěžního vystoupení se
spolu s předsedou poroty dohodne a oznámí, zda soutěžící bude nebo
nebude znovu vystupovat.

Kompetence organizačního:
•

Před zahájením soutěže si převezme od určené osoby reklamní
předměty svazu (bannery, transparenty, vlajky atd.), se kterými vyzdobí
a po soutěži pak uklidí soutěžní prostor. Tyto předměty pak předá určené
osobě.

•

Vymezí a vyznačí prostor pro vedoucí, ze kterého může daný vedoucí
přehledně zhlédnout vystoupení svých svěřenců.

•

Vyvěšuje startovní listiny (u soutěží skupin předává tyto startovní listiny
vedoucím osobně).

•

Dohlíží na připravenost soutěžících dle startovní listiny (u soutěží skupin při
PD dohlíží na start a vzdálenost dechového orchestru).

•

Kontroluje průkazy před vstupem na soutěžní plochu.
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•

Komunikuje na dálku s komisařem soutěže a posílá soutěžící na soutěžní
plochu.

Kompetence předsedy poroty:
•

Vede odbornou schůzi porotců v místnosti pro porotce 30 minut před
zahájením soutěže.

•

Řeší případné protesty vedoucích.

•

Může si vyžádat krátké přerušení soutěže - při řešení nějakého problému
(o tomto musí informovat komisaře soutěže).

•

Upozorňuje porotce na případné porušení pravidel.

Tyto propozice jsou výhradním majetkem SMTČR, z. s.
a nesmí být dále kopírovány a šířeny.
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