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Záznam z celorepublikového sminá ře, ze dne 01.12.2018, BEA centrum Olomouc 
Program 

1. Zahájení 
2. Informace z valné hromady IFMS  
3. Soutěžní sezóna MČR 2018 a reprezentace na mezinárodních soutěžích 
4. Praktické ukázky náčiní mace  
5. Příspěvek „státní symboly“ 
6. Zpráva o školeních a informace instruktor III. třídy  
7. Pravidla  
8. Soutěžní řád a ústřední propozice 
9. Soutěžní kalendář 2019 
10. Připomínky, doplňky, diskuze  
11. Závěr 

 
K programu nebyly další připomínky a mohlo se přistoupit k dalšímu bodu jednání 
  
ad 2) Informace i valné hromady IFMS  
Tento bod si připravil přednést p. Josef Doležel, president IFMS, ale je mimo republiku.  
„Na celorepublikový seminář jsem se těšil, rád se s vámi potkávám, uvolněná atmosféra na semináři 
se mi líbí, rád podávám příznivé informace, ale bohužel, okolnosti tomu daly a jsem úplně na jiném 
místě. Přeji vám pohodové jednání a příjemný zbytek roku a rád se s vámi setkám v příští soutěžní 
sezóně. Pověřil jsem p. Pavelkovou, s informacemi z valné hromady vás v průběhu jednání seznámí.  
Děkuje a na shledání se těší ing. Josef Doležel“. 
 
ad 3) Sout ěžní sezóna M ČR  2018 
MČR se konalo v 11 městech ČR, z tohoto místa děkujeme místním pořadatelům z  
Bystřice, Hořic, Nýrska, Dolního Benešova, Chotěboře, Hradce nad Moravicí, Štětí, Ivančic, Kladna, 
Karviné a Náchoda 
Pokud má někdo z přítomných podněty, připomínky směřující k místním pořadatelům, sdělte i 
dodatečně. 
Začátkem příštího roku, v únoru,  bude svolána koordinační rada pořadatelů a lze ještě před sezónou 
ze zpětné vazby ledacos vyřešit. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Statistika po čtu start ů: 

• výkonnostní třída A 676 vloni 495    
• výkonnostní třída B 482 vloni 501 

              celkem    1 158, vloni 996   
• ve finále B 256 vloni 346 
• ve finále A  671 vloni 513    
• součet kvalifikace + finále A 1347, vloni 1008 
• součet  kvalifikace + finále B 730, vloni 847   a pokud tato obě čísla A + B sečteme, tak bylo v MČR 

ohodnoceno 2 077 formací, vloni 1855 odstartovaných formací 
 
Ze srovnání s minulým rokem je zřejmý vyšší počet formací v A, kvalitativní růst 
Ještě jednou všem spolupořadatelům děkujeme a přejeme ještě hodně zorganizovaných ročníků 
nejméně na tak dobré úrovni, jak byla předvedena v letošní sezóně, ale i v minulých letech.  i když 
platí, že neustále je co zlepšovat. 
 
Největší výpravy v M ČR co do po čtu p řihlášených formací „TOP 10“ 

• Mažoretky AMA Opava, ing. Eva Dudová,  přihlášeno 61formací (vloni 50, předloni 52 formací), 
Moravskoslezský  

• Mažoretky Elité Ostrava Poruba, Mgr. Hana Černá, přihlášeno 53 formací (vloni 44, předloni43 
formací),  Moravskoslezský  



2 
 

 

• Michelle Karviná, Iva Poláková, přihlášeno 47 formací (vloni 38 předloni 35 formací), 
Moravskoslezský 

• MiKaDo Karviná, Kateřina Doležalová, přihlášemo 46 formací (vloni 40 formací), Moravskoslezský   
• Mona Náchod, Monika Bergerová, přihlášeno 43 formací, asi jejich rekord (vloni 27, předloni 23 

formací) Královehradecký  
• Daisy Ostrava, Denisa Gelnarová, přihlášeno 42 formací, vloni 34 formací, Moravskoslezský 
• Juventus Karviná, Bc. Martina Jančíková, přihlášeno 41 formací (vloni 30, předloni 48 formací, 

Moravskoslezský  
• SK Ballerisimo Hlučín, Karin Wronová, přihlášeno 39 formací (jejich rekord), kraj Moravskoslezský  
• DDM Bystřice nad Olší, Renata Holmeisterová,  přihlášeno 36 formací (vloni 44, předloni  40 formací), 

Moravskoslezský  
• Cheeky Cheerky Hradec Králové, ing. Aneta Brindová, přihlášeno 29 formací (vloni 27, předloni 29 

formací), Královehradecký  
• Excelent Dolní Benešov, Mgr. Dagmar Kristová, přihlášeno 29 formací, kraj Moravskoslezský 

 
Největší výpravy na mezinárodní sout ěže 
 
Memoriál Ji řího Necida Vimperk , výpravy podle po čtu účastnic (bez vedoucích) 

• 38 mažoretek domácí Klapeto Vimperk, Alžběta Rückerová,   
• 36 mažoretek Koloseum Dance Team Štěnovice, dr. Kamila Pečenková 
• 34 mažoretek Mona Náchod, monika Bergerová 
• 33 Mažoretky Hraběnky Kamenice 

 
Silesia Grand Prix v Ostrav ě 

• 57 domácí Dais Ostrava 
• 55 Elité ostrava 
• 43 Excelent Dolní Benešov 
• 35 neonky Moravská Nová Ves 

 
 Grand Prix Pazardzhik, Bulharsko              

• 21 formací Michelle Karviná 
• 12 mikad karviná 
• 11 Juventus karviná 
• 4  Daisy Ostrava 
• 2 Mona Náchod 

 
Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu Crikvenica , Chorvatsko 

• Michelle Karviná,  Iva Poláková, 44 formací 
• AMA Opava, ing. Eva Dudová, 43 formací 
• Elité ostrava, Mgr. Hana Černá, 40 formací 

 
Mistrovství sv ěta v mažoretkovém sportu  
Českou výpravu tvořilo 52 klubů neno účastníci bez klubové příslušnosti (4). Na medaili jich  dosáhlo 
32 ,úspěšnost vyjádřená v procentech  62%. Jinak tomu je v příspěvcích na webu, příspěvek zaslalo v 
5 klubů, procentícky vyjádřeno pouze 1%. Přitom data na webových stránkách zůstávají a tvoří 
historii. Mezi příspívajícími  byl Ametyst Nýrsko, medaili sice ještě nezískal, ale účasti v tak vysoké 
soutěži ocenil. Děkujeme 
 
Pamětní medaili získaly tyto kluby: 
Borek, mažoretky TS Airai 
Český Těšín, TS Mažoretky Minnie 
Dobrovice, Kopretinky 
Hlučín, SK mažoretky Paprsky 



3 
 

 

Hořice, Dům dětí a mládeže 
Hulín, Kontrasty 
Husinec, Minima 
Karviná  Lady „J“ 
Kladno, Květinky TJ  Sokol 
Nová Paka, DDM Stonožka 
Nýrsko,Ametyst 
Olešnice, Červánky 
Opava, TK Dancing Roses 
Ostrava, Andria 
Ostrava, Stars 
Písek, LV2 Sokol 
Praha, TOP mažoretky 
Hvězdičky, Postřelmov 
Přeštice, Kaspi ZUŠ 
Ronov nad Doubravou, Rondo 
Rosice, Hvězdičky SVČ 
Roudnice nad Labem, Crazy mažoretky 
Štětí, Queens 
Šumná, Mažoretky SK Šuměnky 
Týnec, Zuzanky 
 
Počty medailí, které si kluby vybojovaly 
1 medaile : 

• Koloseum Dance Team Štěnovice 
• Bailar Praha 
• TK Ballerisimo Hlučín 
• Pietrovky Písek 
• Neonky Moravská Nová Ves 
• Tarabičky Nové Strašecí 
• Severových Zábřeh 
• Charlie Hradec nad Moravicí 
• Dračice Bystřice 
• Rodičovský tým Bystřice 

 
2 medaile 

• Mirabel Teplice 
• Fantasy Přerov 
• ZUŠ Jirkov 
• Sevensport Příbram 
• Klub mažoretek Zakřany 

 
3 medaile 

• Juventus Karviná 
• Daisy Ostrava 
• Taneční Klub JOY Orlová 
• Lassies Brno 
• TMK Dreams Ludgeřovice 

4 medaile 
• Klub mažoretek Valtice 
• Excelent Dolní Benešov 
• KALA Havířov 
• Cheeky Cheerky Hradec Králové  
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5 medailí 

• Gina Brodek u Přerova 
• Klapeto Vimperk 
• Elité Ostrava 

7 medailí 
• MIKADO Karviná 

8 medailí 
• Hraběnky Kamenice 

11 medailí  
• Prezioso Sokol Blatná 

14 medailí 
• AMA Opava 

16 medailí 
• MONA Náchod 

17 medailí 
• Michelle Karviná 

 
GP Moskva se zú častnily následující kluby 

• Květinky Kladno 
• Michelle Karviná 
• Mona Náchod 

 
ad 4) Praktické ukázky mace předvedla paní Katarzyna Czyzak, Polsko 
Náčiní mace je zavedeno do aktualizovaných Spoutěžních pravidel IFMS, platných pro nadcházející 
soutěžní sezónu.  
Pokud by byl zájem o celodenní školení, můžeme školení zařadit do kalendáře 2019 
 
ad 5) Příspěvek člena hradní střáže o státních symbolech přednesl pan Marek Manda, Sokolská stráž  
Nadále platí ustanovení uvedné v soutěžním řádu 
Užití státních symbol ů  

a) užití státních symbolů v ceremoniálech se řídí Zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů 
České republiky  v platném znění 

b) pro účastníky soutěže platí ustanovení  § 7 odst. 6 citovaného zákona, že ostatní fyzické osoby a 
právnické osoby a organizační složky státu, mohou užít vlajku vhodným a důstojným způsobem 
kdykoliv 

c) v případě, že soutěžící vlajku užijí, pak § 9 uvádí, že na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, 
obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice a dále, že státní 
vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu. Totéž platí i pro nesoutěžní 
účastníky – obecenstvo 
Užití ostatních symbol ů 
Pokud účastníci soutěže nesou vlastní nápisy, jmenovky svých klubů, loga apod., dbejte na jejich 
estetické a grafické  provedení a pravopisnou správnost 
 
ad 6) Zpráva o školeních a informace instruktor III . třídy přednesl Mgr. Milan Ludvík 
13.01.2018  výklad pravidel a způsob hodnocení 
20.01.2018  dtto  
27.01.2018 pohybová průprava Olomouc 
03.03.2018 dtto Praha 
09.-11.11. 2018 licenční školeni instruktor mažoretek Universita Palackého Olomouc 
 
V roce 2019 se plánuje pokračovat ve školeních zaměřených na  

• pohybovou průpravu, zatím jsou připraveny dva termíny, 19.01. a 09.03. 
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•  licencované školení pro instruktory mažoretek III. třídy, to se bude konat ve stejném 
termínu jako letos (08.-10.11.2019) 
Osvědčení byla vydána již 42 instruktorům, dalších více jak 30 je registrováno, z toho cca 
třetina žadatelů není zařazena v soutěžích MČR.  
Zájem trenérů v MČR nezařazených je potěšující, ale osnovy školení vychází z pravidel, 
kterými se řídí Česká federace mažoretkového sportu (ČFMS). Zařazování ostatních je 
komplikované v tom, že uchazeči nemají osvojeny předpisy a pravidla ČFMS   

• bude zahájena příprava učebních plánů na licence II. třídy, vše bude včas oznámeno a 
zveřejněno a www.majoretsport.cz 

Předpokládanými trendy je dosáhnout stavu, aby každý klub zařazený v MČR měl svého 
licencovaného instruktora  
Instruktorům byly vydány trenérské bundy, čímž byla učiněna tečka za udělováním licencí v r. 2018 
 
ad 7) Pravidla , informace o změnách a výklad způsobu hodnocení některých dotazovaných prvků 
přednesla hlavní rozhodčí, paní Monika Bergerová 
Věková kategorie little kadetky  
Na webu majoretsportu byla zveřejněna o uvedené věkové kategorii následující informace: 

• protože tato věková kategorie v  soutěžních pravidlech IFMS zařazená není (nejmladší 
kategorii jsou kadetky s věkovým rozpětím 8-11 let),  řídí se little kadetky s věkovou hranici 
do 7 let primárně pravidly pro kadetky, respektuje se přesah 20 %  starších o 1 rok, tj. 8 let, 
ale 

• jsou zařazeny do výkonnostní třídy B 
• dolní věková hranice stanovená není 
•  nepožadují se žádné povinné prvky   
• je snížený čas skupinové sestavy, a to na 2 až 2 minuty 30 sekund 

Další up řesnění  
a) soutěžící ve věkové kategorii little kadetky pravidla IFMS nedefinují, je to národní specifikum 
zařazené v MČR 
 b) primárně se řídí pravidly  kadetek; to však nevylučuje, že  může být přihlédnuto k daným 
okolnostem 
c) je nutné pracovat s faktem, že  tyto soutěžící se  se soutěžním prostředím teprve seznamují a jsou 
jakousi výjimkou, což je důvodem, proč nelze jejich výsledky anulovat nebo hodnotit jako neoprávněný 
start  
( kompletní text najdete v aktualizovaném soutěžního řádu) 
 
Mace – doplněk v soutěžních pravidlech je v následujícím znění 

          Jeden kus MACE na mažoretku 
• MACE je vyrobena ze dřeva. Může také obsahovat kovové prvky.  
• Délka ramene MACE - od 80 do 110 cm.  
• Hmotnost - od 500 do 750 g.  
• Knoflík může být dodatečně zdoben záhyby a pompony (třásněmi).  
• Špice MACE musí mít ochrannou krytku 

 
Zařazování sout ěžících do t řídy A a B 
Na toto téma se hovořilo nejvíce po uzávěrce přihlášek na sezónu 2018, kdy bylo po kontrole 
nalezeno více chybných zařazení. S kluby byla tato chybná zařazení projednávána a sjednaná 
náprava. Ovšem takový proces je náročný na čas a zbytečně před soutěží vyvolává neklid a 
pochybnosti mezi přihlašovateli. Pokud soutěžící zařazený do třídy A bude startovat v některé 
disciplíně poprvé, stále je to účastník/ce s výkonnostní třídou A. V nové disciplíně se může měnit 
a) formace, pak pohybová průprava, choreografie i práce s náčiním zůstává „áčková“ (mění se jen 

počet členů formace) 
b) nebo náčiní, pak pohybová průprava a choreografie zůstává rovněž „áčková“, práce s náčiním 

tvoří jen jedni třetinu hodnocení, důležité je splnění povinných prvků 
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c) změna věkové kategorie není rovněž důvodem ke změně výkonnostní třídy 
 Pukud se uvedené zásady dodržovat nebudou, pak rozdělení do dvou tříd ztrácí smysl.  
Způsob zařazování je uvedený v ústředních propozicích a soutěžním řádu, aktualizuje se na uvedené 
znění: 

• formace do výkonnostních tříd A nebo B přihlašuje příslušný vedoucí 
• soutěžící výkonnostní třídy A startují v následujícím období v této třídě, důvodem pro 

přestup není  
a) změna formace 
b) změna náčiní 
c) změna věkové kategorie 

• pokud je formace duo-trio, mini a skupina sestavena v kombinaci nových členek a členek 
z výkonnostní třídy A, formace se zařazuje do A  

• soutěžící, kteří v MČR ještě nestartovali nebo nestartovali více jak 2 roky, se hlásí  do 
výkonnostní třídy B,  to však neznamená, že nemohou být zařazeni  přímo do A (přihlašuje 
jejich vedoucí) 

• do výkonnostní třídy B se mohou znovu přihlásit soutěžící z výsledkové listiny výkonnostní 
třídy A, a to od konce výsledkové listiny (z posledních míst), do výše 20% počtu 
soutěžících z každé věkové kategorii a disciplíně, pokud  
a) nezískali postup na ME, MS z postupových soutěží GP a MJN 
b) v jiných disciplínách se umístili nad dolními 20% 

 
Zpětná vazba 
Na všech  kvalifikačních kolech byly vedoucím podávány informace o úrovni předvedených formací, 
přesto se některé chyby opakovaly, mezi nejčastější lze zařadit chybějící prvky, z technických chyb je 
to pak opakující se nevhodná obuv, neodpovídající výše podpatků, chybějící ukončení kostýmu 
lodičkou nebo její imitací, u seniorek obuv s vysokou holeni 
V choreografiích je nutné zvažovat sled zařazovaných prvků, omezit zbytečně vysoký počet 
gymnastických nebo opakovaných prvků 
 
Náměty na hodnocení   
Zařazení pochodového kroku v pódiových seszavách je povinné. Pokud nebudou zařazeny sekvence 
pochodového kroku, bude sestava penalizována srážkou 0,4 bodu od každého bodového rozhodčího. 
 
 Novinka   
S ohledem na počty startujících v dosciplíně solo, baton, cad, jun,  sen, bude do soutěžního kalendáře 
zařazeno  semifinále , totéž může být i s náčiním pom-pom, a to pro obě výkonnostní třídy.  
Rozhodující je počet přihlášených formací. 
 
 
 
ad 8) Sout ěžní řád a úst řední propozice  
Tento předpis se zásadně nemění, pouze se dopňuje nebo pozměňuje znění některých ustanovení 
v souladu s praktickými poznaty ze soutěží nebo se ujednocuje znění dle připomínek vedoucích, 
asistentů a samotných soutěžících.  
Soutěžní řád a ústřední propozice upřesňují, podrobněji definují a aktualizují ustanovení 
ze Soutěžních pravidel IFMS. Jedná se o tato ustanovení:   

1. Soutěžní sekce/náčiní 
2. Účastníci soutěže 
3. Věkové kategorie 
15. Hudba k soutěžním sestavám 
16. Kostýmy, úbor soutěžících 
17. Průběh soutěže 

Zatímco ostatní ustanovení jsou v kompetenci rozhodčích, uvedená ustanovení se prolínají 
v kompetencích s rozhodčími, místními pořadateli, vyhlašovateli a případně s dalšími 
zainteresovanými osobami. 
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Od Soutěžního řádu a místních propozic se pak podle místních podmínek vydávají jednotlivými 
místními pořadateli „místní propozice“ a před zahájením soutěže na brífinku jsou pak ještě podávány 
nejaktuálnější informace týkající se soutěžního dne. Informace lze získat i elektronicky, na 
www.majoretsport.cz , odkaz: http://majoretsport.cz/mcr/pravidla/, je umístěna dotazovna. Na 
podepsané dotazy se odpovídá hned, podněty se zařazují k projednání.  
Soutěžní řád a ústřední propozice se stejně jako Soutěžní pravidla IFMS aktualizují tak, aby byla 
připravena pře zahájením soutěžní sezóny, v průběhu sezóny se nemění. 
Pro nadcházející sezónu se doplňuje náčiní mace,  aktualizují se ustanovení o místních pořadatelích, 
přihláškách, poplatcích, věkových kategoriích. 
 
 
Projekt Šance talent ům 
Upozornění pořadatelům pohárových soutěží, aby nezapomínali požádat o nominovaní rozhodčích na 
své pohárové soutěže. Pokud na pohárových soutěžích jiného vyhlašovatele než je ČFMS budou 
rozhodovat rozhočí bez oficiální nominace, mohou přijít o licenci. Seznam rozhodčích a přísedících 
rozhodčích zařazených v ČFMS naleznete zde: http://majoretsport.cz/mcr/rozhodci/ 
V soutěžním řádu je zmínka o nominacích uvedená v odstavci: 
Vyhlašovatelé pohárových sout ěží k zařazení do projektu 
•  zašlou termín, místo konání a propozice soutěže k umístění na www.majoretsportu 
•  uvedou odvolávku v propozicích soutěže, že se soutěž koná dle pravidel MČR (IFMS) 
•  zařadí do poroty alespoň 2 rozhodčí (přísedící rozhodčí) nominované ČFMS  
•  k hodnocení mohou užít stejné formuláře jako v MČR 
•  zašlou po skončení pohárové soutěže nominace talentů, výsledkové listiny a informaci o zpětné  
vazbě na majoretsport@centrum.cz 
 
Start na sout ěžích   
Zaregistrovaná p řihláška  (jména, ročník a počet) je platná a závazná pro postup do všech kol MČR 
a) soutěžící, kteří  postupují z kvalifikace do finále (semifinále), se automaticky zapisují na startovní 
listiny    finálových (semifinálových) soutěží, tzn., že  postup a start v dalším kole mají zajištěn na 
jména podle registrované přihlášky (musí jít vždy o stejné soutěžící), nikoliv o disciplínu 
b) v dalším postupovém kole se nesmí měnit  základní jmenné složení  
c)  dále není povoleno  

• změnit duo na sólo 
• změnit trio na mini 
• změnit mini na duo-trio 
• doplnit dvojici na trojici 
d) pokud se soutěžící postupu vzdají, pak tuto skutečnost včas oznámí vyhlašovateli soutěže; 
vyhlašovatel je vyškrtne ze  startovních listin  
e) vyhlašovatel může odhlášené formaci nahradit  formacemi následujícími  v pořadí dle výsledkové 
listiny 
Ustanovení d) a e) platí i pro postupy na ME a MS 
 
Některé kluby přihlašují „preventivně“ svěřence do postupových soutěží jako je MJN, GP a v případě 
získaného postupu z MČR pak přihlášky ruší. Tento postup způsobuje kolizi. Soutěžní místo vypadá 
naplněné nad svou kapacitu a musí se přistoupit ke stop stavu přihlášek. Odhlášky přichází  se 
zpožděním a vzniká zmatek, který si „vyrábí“ přihlašovatelé sami. 
Vyhlašovatel může pozastavit přihlašování, počkat na odhlášky a dle jejich počtu pak může na 
startovní listiny zapisovat další uchazeče do výše naplnění kapacity nebo zařadit do kalendáře více 
postupových soutěží; jejich naplnění je ovšem také otázka zájmu vedoucích klubů. 
 
Upozorn ění na správné uvedení fakturačních údajů včetně IČ na přihlašovacích formulářích. Stále 
dochází k případům, kdy se faktury musí upravovat kvůli chybným údajům nebo absenci IČ.  
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Postupy 
Pro soutěžní sezónu 2019 se rozšiřují soutěžní dny ECH a WCH, což už je zřejmé z kalendáře. 
Důvodem je předpoklad, že bude poprvé realizováno mistrovství i pro výkonnostní třídu B. Zavedení 
takových novinek  je vždy jakousi „neznámou“, opět vše záleží na zájmu a účasti. IFMS na této 
novince pracuje. 
   
ad 9)  Kalendá ř 2019  
Principy sestavování soutěžního kalendáře reagují na 

• volné termíny v halách 
• rozšíření propagace mažoretkového sportu ve městech a obcích, prioritně se zařazují města, 

která ještě soutěž nepořádala vůbec nebo soutěže MČR patří v daném místě ke stěžejním 
akcím  

• respektování významných událostí v pořadatelském městě nebo klubu (obecní nebo klubová 
výročí) 

• usnadnění přejezdů rozhodčích a spolupořadatelů, vždy jeden celý víkend na Moravě a jeden 
v Čechách  

• navazující termíny pro mezinárodní soutěže 
• předpokládaný počet přihlášených formací tak, aby se předešlo přeplnění kapacit soutěžních 

míst (5 kvalifikací na Moravě a kvalifikace v Čechách  
 
1. Dolní Benešov, Mažoretky Excelent ředitelka kvalifikace paní Mgr. Dagmar Kristová 
2. Hlučín, Sport a kultura Hlučín, ředitelka kvalifikace paní Iva Poláková 
3. Dolní Beřkovice, Mažoretky Panterky, ředitelka kvalifikace paní Kateřina Nová 
4. Hradec nad Moravicí , Charlie – ředitel kvalifikace pan Tomáš Hoza 
5. Bystřice nad Olší, Dům dětí a mládeže, Dračice, ředitelka kvalifikace paní Bc. Jarmila 

Wróblová 
6. Chotěboř, Dům dětí a mládeže Junior, ředitelka kvalifikace  paní Lenka Ondáčková 
7. Nová Paka, DDM Stonožka, ředitelka kvalifikace paní  Kateřina Novotná 
8. Ivančice u Brna, ředitelka kvalifikace  paní Hana Přibylová, Klub mažoretek Zakřany  
9. Zruč nad Sázavou, Mažoretky Alenky, ředitelka kvalifikace paní Alena Heroutová 
10. Stochov, Květinky Kladno, ředitelka soutěže paní Markéta Tůmová 
11. Hranice, Česká federace mažoretkového sportu, ředitelka finále B (hůlka, pom sólo) paní ing. 

Irena Vrbová 
12. Ostrava, Mažoretky Daisy, ředitel finále A (hůlka) pan Radim Oberer 
13. Náchod, Mona Náchod, ředitel finále A (pom, mix, flag,mace, show) pan Ludvík Berger 

 
V letošním roce byli poprvé po řadateli 
Ametyst Nýrsko, Evy Koryťáková 
Bella Junior Chotěboř, Lenka Ondráčková 
Klub mažoretek Zakřany, Ivančice u Brna, Hana Přibylová,  
Daisy Ostrava, Radim Oberherr 
SK Nephilim Štětí, David Ulbrich 
Do kalendá ře 2019 se nově zařazují města Dolní Beřkovice a Nová Paka.  
Předpokládaný Postřelmov se z technických důvodů pořadatelství vzdává, nahradí jej Hranice , oslaví 
tím 25 let trvání mažoretkových soutěží (1994-2019). Morava je posílena o kvalifikaci v Hlučíně.  Dolní 
Benešov je sice bez pochodového defilé, ale možná to v příštích letech bude jinak. Hala v Bystřici je 
před výměnou podlahy a je možné, že pak už se v Bystřici soutěže pro přísné podmíniky  konat 
nebudou, tak si to ještě jednou užijeme. Soutěž v Hradci patří mezi největší akce města, tak to městu 
dopřejeme se vší parádou. Chotěboř po loňské premiéře o soutěž usiluje, tak snad to letos zase vyjde. 
Totéž platí pro Ivančice-Zakřany, a to vloni bylo docela napínavé. Zruč nad Sázavou přešla na 
dvouletý cyklus, tak se letos můžeme těšit. pro semifinále sólovek je připravený Stochov. Jaká bude 
změna z již tradiční Karviné do Ostravy, to je otázka, ale kluby chtěly změnu, mají ji mít. Možná se do 
budoucna více využije model střídání pořadatelských  měst.  Náchod slaví 25 let založení mažoretek, 
tak se nechejme překvapit, čím se  „blejskne“. 
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Kompetence vyhlašovatele a místních pořadatelů budou předmětem jednání na koordinační radě 
pořadatelských měst 23.02.2019 ve Valticích. Na koordinační radu jsou zváni i pořadatelé předešlých 
ročníků. 
Bod 8 a 9 přednesla Marta Pavelková 
 
ad 10) Připomínky, dopl ňky, diskuze   
 
Rozcvi čení, prostorové zkoušky 
Ustanovení v soutěžním řádu  se na základě připomínek rozšiřuje o bod f) 
Pořadatelé mají právo stanovit časový rozsah rozcvičení a zkoušek v soutěžních prostorách (na pódiu 
a na trase defilé)  

a)  není povolen opožděný trénink nebo předvádění ucelených soutěžních sestav nebo jejich částí  
b)  pořadatel je oprávněn zkoušející přerušit a vykázat ze soutěžního prostoru  
c)  na pódiu je možno pouze vyzkoušet nástup a odchod, rozmístění rekvizit pro disciplínu SHOW, a 

případně podle pokynů pořadatele i základní rozcvičení 
d)  nejméně 15 minut před zahájením soutěže nejsou zkoušky a rozcvičování povoleny 
e)  pokud nejsou prostorové zkoušky řízeny místním pořadatelem, platí pořadí prostorových zkoušek 

v pořadí dle startovní listiny 
f)      porušení t ěchto ustanovení se penalizuje srážkou 0,3 bodu tech nickým rozhod čím 

 
Hostování z jiného klubu 

       Hostování z jiné skupiny jiného účastníka je možné jen v případě, kdy jiný účastník takovou skupinu v 
soutěži vůbec nemá.; touto definicí je myšlen stav, kdy kmenový klub  nemá  dostatek svých svěřenců 
na sestavení skupiny a doplní ji účastnicemi z jiného klubu, např. mini formace ZŠ Podolí + mini 
formace DDM Vrchlabí sestaví skupinu seniorek s náčiním baton a budou soutěžit   buď za ZŠ Podolí  
nebo za DDM Vrchlabí (jen jednou) 
 
Mezinárodní sout ěže 
Mezinárodní soutěžní kalendář je téměř hotový, mohou v něm být ještě změny nebo aktualizace, 
počet mezinárodních soutěží bude v rozsahu letošního roku, místo GP v Bulharsku bude na 
Slovensku, ještě  GP zvažuje Bělorusko, ale to není zatím členem IFMS. O Memoriál JN projevilo 
zájem Polsko, ale pořádání nepotvrdilo. Znovu se zařazuje i soutěž BackTogether, tentokrát do Kutné 
Hory.  
 
Málo obsazené disciplíny, podnět takové disciplíny a věkové kategorie neslučovat, výsledky 
vahlašovat tak, že se u slabších výkonů budou  vyhlašovat medailová místa omezeně nebo vůbec. 
Navrhovaný model je nutné definovat v soutěžním řádu. Návrh bude nutné propracovat tak, aby  při 
srovnání principů s výsledky dobře obsazených disciplín nedocházelo k diskriminaci vyhlašovaných 
formací. Zadání bude zasláno k projednání sboru rozhodčích, radě rozhodčích, případně i radě 
instruktorů  
 
Flag – ohlášené praktické ukázky s náčiním flag se nekonaly, kolegyně ze Slovenska nevyjely kvůli 
počasí – náledí na silnicích. Bude projednán náhradní termín a celodenní školení zveřejněno na 
webových stránkách. 
 
ad 11)  Závěr 
Poděkování patří všem přítomným, přednášejícím a organizátorům, kteří svou přítomností podpořili 
další rozvoj mažoretkového sportu. Všem pak šťastný návrat domů, pěkné vánoční svátky a v novém 
roce pracovní i osobní úspěchy a hlavně úspěšnou soutěžní sezónu. 
Ještě jednou děkejem 


