
  

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s. 
 

pořádají ve spolupráci s 

 

 
 

 

nepostupovou soutěž 
 

 

O POKLAD HÁNÁCKÝCH 

ATÉN 
 

 

Propozice soutěže 
 

Termín konání: 14. dubna 2018 

Uzávěrka přihlášek: 11. března 2018 včetně 

Místo konání: DŮM KULTURY Kroměříž, Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž 

Kontakt: Jana Pavlíčková, pavlickova@lexykm.cz, + 420 603 288 541 

FB:https://www.facebook.com/O-Poklad-Han%C3%A1ck%C3%BDch-AT%C3%89N-

132413960831111/?fref=ts 

 

Stránky: www.opokladhanackychaten.estranky.cz 

 

Čas: 

 7:00 otevření sálu 

 od 7:00 registrace 

 9:00 zahájení soutěže 

 

Zaslání přihlášky: 

Přijata bude pouze přihláška, která bude vyplněna správně – čtěte pozorně, zda máte vyplnit pouze rok, 

nebo datum narození. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje, včetně času trvání skladby! 

 

Soutěžní kategorie: 

 sólo baton (1 soutěžící) 

 sólo 2 baton (1 soutěžící) 

 duo baton (2 soutěžící) 

 duo 2 baton (2 soutěžící) 

 miniformace baton (3 – 7 soutěžících) 

 formace baton (8 – 25 soutěžících) 

https://www.facebook.com/O-Poklad-Han%C3%A1ck%C3%BDch-AT%C3%89N-132413960831111/?fref=ts
https://www.facebook.com/O-Poklad-Han%C3%A1ck%C3%BDch-AT%C3%89N-132413960831111/?fref=ts
http://www.opokladhanackychaten.estranky.cz/


  

 je povolena pouze disciplína „klasická mažoretka“ s využitím twirlingových prvků – tzn. je povinný 

pochod od levé nohy 

 

Duplicitní přihlášení: 

 sólo – není povoleno (tzn. mažoretka nesmí soutěžit s dvěma různými choreografiemi) 

 miniformace – je povoleno (dvakrát smí startovat max. 30% soutěžících v další miniformaci) 

 

Omezení – úspěchy na postupových soutěžích 

Soutěž je určena pro přípravky, začínající mažoretkové skupiny i pokročilé skupiny.  

Soutěžní kategorie A a B. 

V kategorii B mohou startovat pouze soutěžící, které se neprobojovaly do finále postupových soutěží (MAC, 

IFMS, NBTA, MCEU) a nestartovali v twirlingu v kategorii B, nebo se neumístili na 1. – 3. místě 

v kategorii C. 

Pořadatel si vyhrazuje právo později, dle počtu přihlášených skupin, dále rozdělit nebo spojit 

soutěžní kategorie. (Např. rozdělení na Kadet starší, Kadet střední a Kadet mladší) 

 

Věkové kategorie: 

 Minikadet do 8 let 

 Kadet 8 – 11,9 let 

 Junior 12 – 14,9 let 

 Senior 15 – 25 let 

 Grandsenior / Rodičovské týmy od 25 let (jen velké formace) 

 

Věkový průměr u skupin se vypočítává z dosaženého ke dni konání soutěže. 

 

U registrace bude přítomna pouze vedoucí (děti je možné předem odvést do šatny) a bude povinna doložit 

věk všech přihlášených (kartička pojištěnce, pas, občanský průkaz, průkazky NBTA, MAC, Žákovský 

průkaz). Kopie dokumentů budou akceptovány, pokud budou jasně čitelné a bez známek grafických úprav. 

 

BEZ PROKÁZÁNÍ VĚKU SOUTĚŽÍCÍ NEBO PŘI UVEDENÍ ŠPATNÉHO DATA NEBUDE 

FORMACE PŘIPUŠTĚNA KE STARTU! 

 

Časový limit: 

 sólo 1:15 – 2:00 (tolerance ± 3 vteřiny) 

 duo – trio 1:15 – 2:00 (tolerance ±3 vteřiny) 

 miniformace 1:15 – 2:00 (tolerance ±3 vteřiny) 

 formace 2:00 – 4:00 (tolerance ±3 vteřiny) 

 

Startovné: 

 za každý start 80 Kč/mažoretku 

 startovné je splatné v den soutěže, a to v hotovosti u registrace. Pro rychlejší odbavení prosíme 

vedoucí o lísteček s údaji, které budou napsány na příjmový doklad. 

 

Vstupné: 

 Děti do 150 cm 30 Kč 

 Děti nad 150 cm a dospělí 80 Kč 

 Ke každému klubu tři vedoucí zdarma 

 při vstupu do sálu je každý povinen prokázat, že zaplatil vstupné/startovné 

 

Časový harmonogram: 

 prostorové zkoušky 7:00 – 8:45 

 zahájení soutěže 9:00 

 bližší časový harmonogram bude vedoucím zaslán společně se startovní listinou nejpozději sedm dní 

před konáním soutěže 



  

 

 

Organizace soutěže: 

 kategorie formace (od nejmladších dětí až po nejstarší) 

 kategorie miniformace (od nejmladších dětí až po nejstarší) 

 kategorie duo (od nejmladších dětí až po nejstarší) 

 kategorie sólo (od nejmladších dětí až po nejstarší) 

 

Hudební doprovod: 

Zaslat v elektronické podobě nejpozději do uzávěrky přihlášek pořadateli (e-mailem, formou odkazu na 

ulozto.cz apod.) v následujícím formátu: 

 

pořadové číslo choreografie z přihlášky „mezera“ příjmení + příjmení 

 

Př.: 2 Nováková Marie + Holanová Hana 

 

Hudba bude přijata pouze z jedné e-mailové adresy, a to od vedoucí souboru. Hudbu zasílejte najednou, 

jakmile budete mít všechny podklady – je možné rozdělit do více e-mailů, ale po sobě jdoucích. 

 

Startovní listina: 

Bude zaslána vedoucím nejpozději sedm dní před konáním soutěže. Aktuální startovní listina po registraci 

bude vyvěšena v místě konání na několika viditelných místech. 

 

Hodnocení, porota: 
3x – odborníci z různých tanečních žánrů 

1x - 2x jednotliví vedoucí skupin (rozpis bude dodán po obdržení přihlášek) 
Hodnotit se bude známkami 1 – 10 v oblastech: 

 choreografie a kompozice (využití prostoru, postavení, střídání obrazců a prvků…) 

 pohybové techniky (propnuté špičky, držení těla, dotažené ruce, ladnost pohybu…) 

 práce s hůlkou (správně provedené prvky, pestrost a nápaditost, výhozy…) 

 

Nejvyšší možné dosažené hodnocení od jednoho porotce je 30 bodů, při práci čtyř porotců celkem 120. 

Umístění se bude odvíjet od celkového dosaženého počtu bodů. Při shodě bodů bude rozhodovat bodové 

hodnocení předsedy poroty, který bude jmenován pořadatelem. 

Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat. Porota nebude brát ohled na zvukové projevy fandícího publika – 

rozumné povzbuzování bude respektováno, ječení v průběhu celé skladby nikoli. 

 

Poznámka: Nejsou povoleny akrobatické prvky typu „přemet“, „salto“ apod. Jsou povoleny různé 

taneční kroky, avšak povinný je pochod od levé nohy. Odložení hůlky v průběhu skladby je považováno za 

chybu. Kostýmy a obuv jsou libovolné, dle uvážení soutěžících. Bude přihlédnuto ke vhodnosti kostýmu a 

věku soutěžící. Není povolena více jak dvojnásobná otočka (2 x 360°). 

Nástup a odchod jednoduchý, krátký, bez hudebního doprovodu. Nástup ani odchod není součástí hodnocení 

poroty. Nástup a odchod bude z pravého zadního rohu z pohledu diváka. 

 

Zázemí: 

Každému souboru bude pořadatelem přidělen prostor na převlékání odpovídající počtu přihlášených 

soutěžících. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním. Za odložené věci pořadatel nezodpovídá. 

Soutěžní plocha 11x11m, parkety.  

 

Stravování: 

Bufet v místě konání. 

 

 

 



  

Doprava: 

Každý klub si zajišťuje dopravu na vlastní náklady. Autobusy budou parkovat na blízkém parkovišti cca 5 

min chůze. Lze zaparkovat před DOMEM KULTURY a pak přejet na parkoviště. Osobní automobily 

mohou parkovat na parkovišti před Podzámeckou zahradou nebo v přilehlých ulicích. 

 

Materiální zodpovědnost: 

Pořadatelé v době konání soutěže neodpovídají za ztrátu věcí/majetku účastníků (kamery, fotoaparáty, 

mobily,…). Vedoucí mažoretkových skupin jsou odpovědni za své členy a jejich věci a případné poškození 

majetku v místě konání soutěže. 

AKCE NENÍ POJIŠTĚNA. 

_______________________________________________________________________________________  

Budeme se na Vás a Vaše mažoretky těšit  


