
 

 

 

DŮ LEŽ ITE  BODY schů ze SMTČ R  
21-22. 10. 2017 

Mažoretky  
 

 Nový SŘ pro mažoretky na rok 2017/2018 
 ZMĚNY JSOU V DOKUMENTU VYZNAČENY ŽLUTOU BARVOU. 

 Nové Propozice pro mažoretky na rok 2017/2018. 
 Např. Termínový kalendář NŠ 2018, Povinné pochody pro rok 2018, novinky 
 v NŠ 2018  
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD I PROPOZICE 2017/2018 NAJDETE KE STAŽENÍ NA WEBU NBTA ČR 
www.nbta.cz 

 
 Pochodové defilé pro kategorii Minimažoretky – ZRUŠENO. 

Minimažoretky bůdoů od následůjícího roků 2018 soůtěžit poůze v disciplíně 
Pódiová formace 

 Nová disciplína Mini Show, která proběhne během soutěžního kola v 
Dobrovici. PRAVIDLA NAJDETE V SŘ. 

 Rozdělení sólových disciplín KM do výkonnostních tříd A, B. PRAVIDLA PRO 
ZAŘAZENÍ NAJDETE V SŘ I PROPOZICÍCH. 

 PÓDIOVÁ FORMACE - ůpraven čas na 3 – 4 minuty 

 SÓLO, DUO REKVIZITY - ůpraven čas na 1:30 – 2:00 min., ůpraven počet 
rekvizit 2 – 3 rekvizity (hůlka není rekvizita) 

 SHOW (ACCESSORY) CORPS - ůpraven počet rekvizit na 2 – 5 rekvizit 
(hůlka není rekvizita) 

 EXIBITION CORP – zkrácena hůdba na 3-4min. 
 OCENĚNÍ ZA PD A PF PŘI MČR MAŽORETKOVÝCH SKUPIN - Při 

Mistrovství ČR mažoretkových skůpin proběhne kromě vyhlášení mistrů ČR i 
vyhlášení těch nejlepších v disciplíně Pochodové defilé a Pódiové formace. 
Skůpiny získají zvlášť titůl 1 – 3. místo za nejlepší Pochodové defilé a za 
nejlepší Pódiovoů formaci + při závěrečném vyhlášení i titůly mistrů ČR. 

 Vedoucí a porotci byli seznámeni s návrhy VR o doplnění stanov SMTČR. 
 Technická manažerka pro mažoretky Petra Prajzová z rodinných 

důvodů pověřila do své funkce Terezu Janouškovou, coby zastupující 
ředitelku pro mažoretky, a to do konce volebního období. 
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Twirling  

 
 

 Nový SŘ pro twirling na rok 2017/2018 
 Nové Propozice pro twirling na rok 2017/2018. 
 Nový SR pro WBTF na rok 2017/2018 
 Nové Propozice pro WBTF na rok 2017/2018 

 
SOUTĚŽNÍ ŘÁDY I PROPOZICE 2017/2018 NAJDETE KE STAŽENÍ NA WEBU NBTA ČR 

www.nbta.cz 
 

1. TWIRLING NBTA 
 

 Nová soůtěžní disciplína pro tento rok Parade corps (pro MS 2018) 
 X-strůt změna prostorů - Tvar X (max. 9 x 6m) 
 Žměna pozdravů - palec směřůje dolů k malé koncovce 
 Od roků 2019 bůde pro všechny sóla s hůlkoů a 2 hůlkami povinný level 2 

(nepotvrzená informace, mlůvilo se o tom na meetingů v Holandsků) 
 Od roků 2019 bůde pro všechny sóla s hůlkoů povinný level 1 
 Tabulka omezení – za každý nepovolený cvik srážka 0,5 bodů! 
 Prezentace MS Norsko – zarezervované dva hotely  
 http://www.nbta.cz/akce/akce/ns-2018-norsko-mistrovstvi-sveta.htm 

 
 

2. TWIRLING WBTF 
 

 Ohlédnůtí za rokem 2017 – velice úspěšná výprava do Poreče (první zlato z 
WBTF!) 

 Důraz na to, že třída B je naprosto vhodná pro české twrilery a mají v ni 
velké šance! – další šance na Evropském poháru v Irsku (ještě větší – je 
to nižší soutěž než-li Mezinárodní pohár) 

 Nová soůtěžní disciplína Free Style a Pár (volná hůdba) 
 Nové věk. a rozdělení  
 Nově otevřená třída A 
 Nový koncept soůtěže – MČR v twirlingů WBTF (24.2. 2018, Dvůr Králové) 
 Titůly Mistrů ČR v twirlingů WBTF 
 Postůpy na Evropský pohár Irsko a Mistrovství světa ŮSA 
 Prezentace EP Irsko – zarezervovaný hotel 
 http://www.nbta.cz/akce/akce/evropsky-pohar-wbtf.htm  
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