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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
•

Oficiální název soutěže je MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V TWIRLINGU WBTF.
Soutěž je součástí NÁRODNÍHO ŠAMPIONÁTU MAŽORETEK A TWIRLINGU ČESKÉ
REPUBLIKY.

•

Vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a odborným garantem je
SVAZ MAŽORETEK A TWIRLINGU ČESKÉ REPUBLIKY – NBTA, z.s.

•

Spolupořadateli mohou být smluvní partnerská města, neziskové organizace,
spolky i soukromé osoby.

•

Soutěžní rok 2018/2019 začíná 1.9. 2018 a končí 31.8. 2019.

2. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ
SOUTĚŽ

OBLAST

Mistrovství ČR
v twirlingu WBTF

ČR

DISCIPLÍNY
Sólo, 2 hůlky,
Freestyle, Umělecké
sólo, Umělecký pár,
Pár, Umělecká
skupina, Tým

MĚSTO

TERMÍN

Kutná
Hora

2. 3. 2019

3. ROZDĚLENÍ DISCIPLÍN, VĚKOVÉ KATEGORIE, VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY
S postupem na Mezinárodní pohár:
Sólo & 2 hůlky (ženská divize)

třída B – Děti (bez postupu), Junior 1, Junior 2, Senior, Dospělí
třída A – Děti (bez postupu), Junior 1, Junior 2, Senior, Dospělí
Sólo & 2 hůlky (mužská divize)
třída B – Děti (bez postupu), Junior, Senior
třída A – Děti (bez postupu), Junior, Senior
Umělecké sólo
třída B – Děti (bez postupu), Junior 1, Junior 2, Senior, Dospělí
třída A – Děti (bez postupu), Junior 1, Junior 2, Senior, Dospělí
třída Elitní – neotevřeno
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Umělecké sólo (mužská divize)
třída B – Děti (bez postupu), Junior, Senior
třída A – Děti (bez postupu), Junior, Senior
třída Elitní – neotevřeno
Umělecký pár
třída B – Děti (bez postupu), Junior, Senior, Dospělí
třída A – Děti (bez postupu), Junior, Senior, Dospělí
třída Elitní – neotevřeno
Tým
úroveň B – děti (bez postupu), věková kategorie 12+ (průměrný věk týmu)
úroveň A – věková kategorie 12+ (průměrný věk týmu)
Umělecká skupina
Pouze jedna úroveň a jedna věková kategorie
S postupem na Mistrovství Evropy:
Freestyle

Pouze jedna úroveň – Děti (bez postupu), Junior, Senior
Pár
Pouze jedna úroveň – Děti (bez postupu), Junior, Senior
Tým
Pouze jedna úroveň a jedna věková kategorie, Děti (bez postupu)

4. ROZDĚLENÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
•

Při věkovém rozdělení platí věk soutěžícího:
o Věk k 31.12. 2019 soutěžního roku.
o Pro mezinárodní soutěže je minimální věk soutěžícího 12 let.
Sólo, Umělecké sólo a 2 hůlky

Děti: max. 11,99 (bez postupu na mezinárodní soutěž)
Junior 1: 12 - 14 let
Junior 2: 15 - 17 let
Senior: 18 - 21 let
Dospělí: 22 let a starší
Muži Sólo, Umělecké sólo a 2 hůlky

Děti: max. 11,99 (bez postupu na mezinárodní soutěž)
Junior: 12 - 17 let
Senior: 18 let a starší
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Freestyle

Děti: max. 11,99 (bez postupu na mezinárodní soutěž)
Junior: 12 - 17 let
Senior: 18 let a starší
Soutěž uměleckých párů
•

Pár je zařazen podle staršího člena.

Děti: max. 11,99 (bez postupu na mezinárodní soutěž)
Junior: 12 - 17 let
Senior: 18 - 21 let
Dospělí: 22 let a starší
Soutěž párů

Děti: max. 11, 99 (bez postupu na mezinárodní soutěž)
Junior: 12 - 17 let
Senior: 18 let a starší
Soutěž týmů a skupin
•
•

•

Průměrný věk soutěžících v týmu/skupině musí být nejméně 12 let. Průměrný věk
soutěžících v týmu/skupině určí věkovou kategorii, kde budou soutěžit,
náhradníci se do průměru nezapočítávají.
Zahrnutí jednoho nebo obou náhradníků do věkového průměru nesmí měnit
věkovou kategorii týmu nebo skupiny, do které byl/byla zařazena bez
náhradníků. Pokud nějaký z členů týmu/skupiny nemůže soutěžit a pokud
tým/skupina nemá náhradníky a pokud by se tím změnila věková kategorie
týmu/skupiny, tento tým/skupina musí soutěžit ve věkové kategorii, kam
původně patřil.
Věková kategorie děti je do věkového průměru týmu 11,99 let.

Platí pouze pro postup na Mezinárodní pohár, na Mistrovství Evropy je jedna
věková kategorie.

5. ZAŘAZENÍ DO VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD
•
•

•

Pro rok 2019 je pro národní soutěž otevřena výkonnostní třída B a A, a to pro
všechny disciplíny a věkové kategorie.
Nejsou vyžadovány žádné výkonnostní zkoušky.
Na základě výsledků z přecházejících mezinárodních soutěží může technický
ředitel pro twirling rozhodnout o přeřazení závodníka do jiné výkonnostní třídy.
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6. PŘIHLÁŠKY
•
•
•
•
•
•

Do soutěže se mohou přihlásit všichni jednotlivci a skupiny z České republiky i ze
zahraničí, kteří respektují soutěžní řád, propozice a pokyny vyhlašovatele a
pořadatelů.
Termín uzávěrky přihlášek pro národní soutěž je 10.2. 2019, pro mezinárodní
soutěže bude upřesněno později.
Skupiny a jednotlivci, kteří se do soutěže přihlásí po vyhlášeném termínu
uzávěrky přihlášek, se mohou soutěže zúčastnit, ale platí dvojnásobné
startovné.
Soutěžící v duu nesmí soutěžit vícekrát ve stejné disciplíně nebo vícekrát v
různých věkových kategoriích.
Seznam přihlášených bude pro kontrolu vedoucím a soutěžícím zveřejněn
přibližně 10 dní po termínu uzávěrky přihlášek.
Týden před soutěží již není možné měnit či vyškrtávat soutěžící z jiných důvodů
než z důvodů onemocnění nebo vážných rodinných důvodů.

•

Soutěžící, kteří se účastní mistrovských twirlingových soutěží
pořádaných SMTČR-NBTA, tedy Mistrovství České republiky v twirlingu
WBTF, se zároveň nemohou ve stejném roce zúčastnit mistrovských
twirlingových soutěží jiných asociací působících na území ČR a
pořádajících Mistrovství České republiky ve stejných nebo podobných
twirlingových disciplínách, jako je například solo 1 baton, solo 2 baton,
twirl dance solo, twirl art solo, twirl dance pair, twirl tým apod.

•

Pro mezinárodní soutěže platí:
o
o

o

Soutěžící musí být občanem ČR nebo mít trvalé bydliště v České
republice.
Soutěžící s duálním/vícenásobným občanstvím se musí rozhodnout, za
který stát bude soutěžit. Toto rozhodnutí platí po dobu 4 let ode dne
volby.
Měnit choreografii nebo členy páru/týmu oproti národní soutěži lze
pouze po dohodě s technickým ředitelem pro twirling. Přihlášené
náhradníky lze využít libovolně.

7. STARTOVNÉ A POROTNÉ
Platné pro tuzemskou soutěž:
KATEGORIE
Sólové disciplíny
Párové disciplíny
Týmové disciplíny

ČLEN SMTČR
400,- Kč / 1
soutěžící
600,- Kč / 1
dvojice
1200,- Kč / 1 tým

NEČLEN
700,- Kč / 1 soutěžící
900,- Kč / 1 dvojice
2400,- Kč / 1 tým
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•
•

Porotné je na rok 2019 stanoveno na 70 Kč na osobu bez ohledu na počet startů
v soutěži.
Startovné a porotné se platí převodem na základě vystavené faktury, pokud
nebude zveřejněno a uvedeno jinak.

Platné pro mezinárodní soutěž:
KATEGORIE

ČLEN WBTF

Sólové disciplíny
Párové disciplíny

$30.00 (dolarů) za soutěžícího
$25.00 (dolarů) za soutěžícího, včetně
náhradníků
$25.00 (dolarů) za soutěžícího, včetně
náhradníků

Týmové disciplíny
•

Platba startovného musí být provedena během 5 pracovních dnů od zaslání
faktury. Přihláška bude odmítnuta, pokud platba nedorazí včas. Nebudou dále
poskytnuty žádné náhrady po zrušení.

8. AKREDITACE
•
•
•
•
•
•
•
•

Časový rozpis pro akreditaci bude zveřejněn v předběžném programu a může
být ještě upraven v podrobném programu dle potřeby. Je možná akreditace
on-line. Toto bude zveřejněno na webových stránkách.
Doba příjezdu a akreditace účastníků bude upřesněna v programu soutěže.
Kontrola seznamu všech soutěžících bude provedena při akreditaci.
Při akreditaci je nutné předložit registrační průkazku člena SMTČR, pokud je
soutěžící členem SMTČR.
Soutěžící, kteří nejsou členy SMTČR, musí předložit jiný průkaz s fotografií.
Zjištěné úmyslné změny věkových údajů budou penalizovány částkou
2.000,- Kč u jednotlivců a 4.000,- Kč u skupin. Tito soutěžící pak budou zařazeni
při akreditaci do odpovídající věkové a výkonnostní kategorie.
Před začátkem soutěže je twirler povinen se prokázat Průkazem twirlera.
Noví soutěžící obdrží průkaz při akreditaci.
Náhlá neúčast nebo opožděný příjezd na soutěž je nutno nahlásit nejpozději
90 min. před začátkem soutěže technickému řediteli pro twirling,
mob. 776 040 612.

9. PROGRAM
•
•
•

Předběžný program soutěže bude zveřejněn do 10 dnů po uzávěrce
přihlášek.
Program soutěže bude zveřejněn na webu a facebookových stránkách,
přibližně 10 dní před soutěží.
Změna programu je vždy vyhrazena!
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10. STARTOVNÍ LISTINA
•
•

Pořadí soutěžících v jednotlivých disciplínách bude provedeno počítačem a
vyvěšeno na viditelných místech v místě konání soutěže přibližně 30 minut před
začátkem soutěže.
V případě většího počtu soutěžících v jedné disciplíně v kategorii sólo a pár,
může být soutěž vícekolová.

11. ODBORNÁ POROTA
Členem odborné poroty může být držitel platného průkazu porotce, který úspěšně
absolvoval předepsané zkoušky porotce SMTČR.
Noví porotci musí splňovat následující podmínky:
• věk min. 18 let
• člen SMTČR
• není aktivní twirlerka/twirler
• doložení účasti v twirlingových disciplínách na soutěžích vyhlášených a
pořádaných SMTČR (nejméně 5 let)
Po úspěšném absolvování zkoušek může první soutěž nový porotce hodnotit
pouze jako mínusový porotce, pokud technický ředitel pro twirling nerozhodne
jinak.
Odbornou porotu jmenuje pro všechny soutěže technický ředitel pro twirling.
Technický ředitel pro twirling jmenuje pro každou soutěž předsedu poroty.
Odvolání proti hodnocení poroty je nutno podat nejpozději do 45 minut po
oficiálním ukončení soutěže.
Odvolání je možné pouze u předsedy poroty a po zaplacení nevratné zálohy
500,-Kč. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

12. PRŮBĚH SOUTĚŽE

•
•

•

•

Průběh soutěže řídí technický ředitel pro twirling. V případě nepřítomnosti
deleguje své pravomoci na předsedu poroty, pokud předem nestanoví jinak.
Předseda poroty zajišťuje hladký průběh soutěže, dohlíží nad její regulérností a
nad řádným průběhem jednotlivých vystoupení:
o dodržování či porušování soutěžního řádu
o délka pauzy pro hodnocení poroty
o komunikace s moderátorem
o zvuk a jeho kvalita
o opakování vystoupení z důvodu indispozice soutěžícího apod.
Na zahajovací ceremoniál je třeba mít národní teplákovou soupravu nebo
tréninkové oblečení.
Na slavnostní předávání cen je třeba mít kostýmy, ve kterých účastník soutěžil.
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13. ZPŮSOB HODNOCENÍ, VÝSLEDKY
Způsob hodnocení
•

Každá disciplína má svůj daný počet plusových a mínusových porotců.
(viz počet porotců níže).
Soutěžící dostanou pouze list od srážkových porotců, který jim bude sloužit jako
zpětná vazba na jejich výkon. Zároveň obdrží také tzv. master sheet, který
obsahuje celkové hodnocení plusového porotce a porovnání výkonu s
ostatními soutěžícími.
Soutěž hodnotí min. 3 plusoví a 1 mínusový porotce.

•

•

Maximální počet bodů
•
•
•

Sólo, 2 hůlky: 10 bodů od každého porotce.
Umělecké sólo, umělecký pár - 10 bodů od každého porotce.
Freestyle: 10 bodů za technické provedení, 10 bodů za umělecké provedení od
každého porotce.
Pár: 100 bodů od každého porotce.
Tým: 100 bodů od každého porotce.
Umělecká skupina: 100 bodů celkem.

•
•
•

Zveřejnění výsledků
• Úplný souhrn výsledků soutěže bude zveřejněn na webových stránkách Svazu
mažoretek a twirlingu NBTA a odkaz na výsledky na FB profilu.

14. TITULY, CENY, OCENĚNÍ
•

Tři nejlepší finalisté v každé věkové kategorii a výkonnostní úrovni na Mistrovství
České republiky v twirlingu WBTF obdrží následující:
1. Titul Mistr ČR
2. Titul I.Vicemistr ČR
3. Titul II.Vicemistr ČR
•

Tituly jsou uděleny jen v případě, že se soutěže v dané věkové
kategorii a
disciplíně zúčastní minimálně 3 jednotlivci, dua, týmy nebo skupiny.
V opačném případě soutěžící obdrží umístění za 1. a 2. místo.

15. HUDEBNÍ DOPROVOD
•
•
•

Povinná hudba: Sólo, 2 hůlky, Umělecké sólo, Umělecký pár
Vlastní výběr: Freestyle, Pár, Tým, Umělecká skupina
Veškeré povinné hudební doprovody WBTF jsou dostupné na vyžádání,
v případě zájmu pište na WBTFczechrepublic@gmail.com.

•

Pro plynulý průběh soutěže je nezbytné zaslat hudební doprovody předem, a
to na zveřejněnou složku na Dropboxu. Termín nahrání bude upřesněn.
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16. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
•
•
•

SMTČR zajišťuje ubytování a stravování ve spolupráci s místním pořadatelem,
není to však jeho povinností.
V případě, že místní pořadatel zajišťuje ubytování a stravování, bude výše
poplatku stanovena pořadatelem v součinnosti se SMTČR a zaslána
účastníkům soutěže přibližně měsíc před soutěží, tzv. návratka.
SMTČR nezodpovídá za jakékoliv finanční ztráty soutěžícím způsobené
zrušením ubytování či stravování ze strany místního pořadatele.

17. NOMINACE
•

Nominace na Mezinárodní pohár

DISCIPLÍNA
Sólo
2 hůlky
Umělecké sólo
Umělecký pár
Tým
Umělecká skupina
•

Nominace na Mistrovství Evropy

DISCIPLÍNA
Freestyle - ženy
Freestyle - muži
Pár
Tým
•
•
•

POČET NOMINOVANÝCH
3 (Junior 1, všechny výkonnostní třídy)
6 (ostatní věkové kategorie, všechny
výkonnostní třídy)
3 (Junior 1, všechny výkonnostní třídy)
6 (ostatní věkové kategorie, všechny
výkonnostní třídy)
3 (Junior 1, všechny výkonnostní třídy)
6 (ostatní věkové kategorie, všechny
výkonnostní třídy)
6 (každá věková kategorie a výkonnostní
třída)
3 (každá výkonnostní třída)
3 umělecké skupiny

POČET NOMINOVANÝCH
4 (každá věková kategorie)
3 (každá věková kategorie)
1 (každá věková kategorie)
1 tým

Soutěžící, kteří se umístí na medailových pozicích, mají možnost být
nominováni na mezinárodní soutěž WBTF – Mezinárodní pohár (4.-8.8. 2019,
Limoges, Francie) a Mistrovství Evropy (1.-7.7. 2019 Vendespace, Francie).
Nominovaní musí svoji účast na mezinárodních soutěžích potvrdit. Termín
potvrzení nominace bude včas zveřejněn.
Technický ředitel má právo přímé nominace a výběru výkonnostní třídy
twirlerům na základě výsledků Mistrovství České republiky a Mistrovství světa
v twirlingu NBTA.
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18. OSTATNÍ
•

•

•

Doporučuje se, aby soutěžící byli pojištěni pro případ úrazu nebo náhlé nemoci.
Za tyto skutečnosti pořadatelé nenesou žádnou zodpovědnost a nemůže být
proto na SMTČR vymáhána finanční či jiná náhrada. Účast v soutěži je na vlastní
nebezpečí.
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,- až 10.000,-Kč. (např. neslušné slovní
vyjadřování, fyzické napadení zúčastněných osob, neovládnutí se při
slavnostním vyhlašování výsledků apod.
Dodržování pokynů pořadatele pro používání videokamer a fotoaparátů při
soutěžích je závazné.

19. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Zahraniční účastníci a nečleni nezískávají titul Mistra ČR, I. Vicemistra ČR a
II. Vicemistra ČR a také nemohou být nominováni na mezinárodní soutěž.
Podáním přihlášky na členství v SMTČR a na soutěž Národního šampionátu poskytuje
soutěžící, vedoucí a nebo jeho rodinný zástupce souhlas se zpracováním osobních
údajů obsažených v přihlášce. Dále soutěžící souhlasí se zpracováním a uchováváním
předaných osobních údajů v rozsahu potřebném pro uvedený účel a pro další
potřeby, např. zpracování žádostí o dotace, granty, zveřejněním osobních údajů na
webových stránkách, pořízením fotografií pro potřeby a využití SMTČR apod. Tyto
činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zmíněný souhlas
poskytuje soutěžící na dobu platnosti členství v SMTČR a 5 let po ukončení členství v
organizaci.

20. DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Kontaktní osoba: Iva Rejlová, technický ředitel pro twirling
Mobil: +420 776 040 612
E-mail: twirling@nbta.cz, WBTFczechrepublic@gmail.com
Webové stránky: www.nbta.cz/wbtf
Oficiální facebookové stránky: www.facebook.com/wbtfczechrepublic

Tyto propozice jsou výhradně majetkem SMTČR - NBTA, z.s. a nesmí být dále
kopírovány a šířeny.

