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Česká federace mažoretkového sportu, z.s. 

 

Pravidla pro poroty, rozhodčí a zpracování výsledků 
Členové poroty (rozhodčí) a členové týmu pro zpracování výsledků, se řídí těmito pravidly, dodržují vnitřní předpisy 
a etický kodex 
 

1. Porota (rozhodčí) 
Porota je sestavena hlavním rozhodčím a vyhlašovatelem.  Nominace na složení poroty mohou podávat i vedoucí 
klubů 
Porota pracuje v základním nebo rozšířeném složení:  

A. Základní složení poroty 
 tři bodoví rozhodčí  
 jeden technický rozhodčí  
 hlavní rozhodčí 
B. Rozšířené složení 
 čtyři až pět bodových rozhodčích   
 jeden až dva tech. rozhodčí   
 hlavní rozhodčí 
 případně o asistenty měřitelných hodnot (měření výše podpatků, výše holeně, délky batonu, rozměry 

flagu apod.) 
 

2. Zpracování výsledků má svého komisaře a asistenty, sestavení štábu zpracování výsledků je v kompetenci 
vyhlašovatele soutěže 
Zpracování výsledků je nedílnou součástí každé soutěže a je umístěno dle prostorových možností a pokynu 
vyhlašovatele, případně hlavního rozhodčího, vedle rozhodčích, případně v jejich dosahu. 
 

3. Národní mistrovství a mezinárodní a jiné soutěže  
Porota může mít i mezinárodní složení z rozhodčích členských zemí International Federation Majorettes Sport 
(IFMS). 
Pro mezinárodní soutěže, kterými jsou především mezinárodní pohárové soutěže, Memoriál Jiřího Necida, Grand 
Prix, mistrovství Evropy, Mistrovství Asie a mistrovství světa je porota smíšená z rozhodčích členských zemí. Pro 
jednotlivé kategorie a disciplíny se mohou střídat. 
Techničtí rozhodčí mohou být z pořadatelské země. 
 

4. Licence rozhodčích 
 Rozhodčí získá licenci po úspěšném absolvování školení, hodnocení a testů. 
Školení a testy mohou být organizovány na národní úrovni nebo pro celou IFMS. 
Výsledky národních školení a testů mohou být uznány pro mezinárodní soutěže, pokud je doporučí příslušný 
zástupce (delegát, president) členského státu nebo rada rozhodčích  
 

5.  Umístění poroty 
 porota je umístěna před čelem trasy pochodového defilé (umístit odkládací stolek nebo židle na tablety) 

nebo před čelem plochy pro pódiové sestavy 
 jednotliví rozhodčí mohou mít stanoviště podél trasy defilé nebo kolem plochy pro pódiové sestavy; 

v tom případě svoji pozici po dobu bodování nemění 
 stanoviště rozhodčích, pokud možno oddělené, tak aby vzájemně nemohli sledovat hodnocení ostatních 

rozhodčích (prostorové podmínky soutěžního místa) 
 stanoviště zpracování výsledků je v dosahu poroty, po dobu soutěže se nemění; výjimkou je stav, kdy by 

nastala taková technická závada, která by zpracování výsledků mohla ohrozit 
 
6. Startovní listiny, hodnocení 
Startovní listiny připravuje tým zpracování výsledků z jednotlivých přihlášek v základních krocích: 

a) startovní listiny bez startovních čísel k posouzení naplněnosti disciplín a věkových kategorií, případně 
pro kontrolu správnosti zařazení do výkonnostních tříd obdrží 

vyhlašovatel a hlavní rozhodčí 
b)  po kontrole dle bodu a) se provedou změny jako je sloučení disciplín, věkových kategorií, přeřazení ve 

výkonnostních třídách 
c) upravené startovní listiny se umístí na webové stránky (ke kontrole správnosti jmen, názvu soutěžních 

vystoupení) s uvedením termínu ukončení kontroly 
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d) zkontrolované a opravené startovní listiny se rozlosují a zveřejní na webu jako „ostré“ 
e) pro další potřebu 

 
Rozhodčí hodnotí srážkovým systémem v pořadí dle rozlosovaných startovních listin 
V aplikaci QScore jsou zavedeny dvě metody zápisu: 

1. bodové vyjádření počtu srážek, například. –0,40 a počítač z toho vypočítá známku 9,60 
2. od výchozí známky 10,00 bodů odpočítá bodovou srážku –0,40 a zapíše výslednou známku 9,60. 

Nastavená metoda v aplikaci zůstává stejné po celou dobu soutěže a ve všech kolech soutěží. 
 
Rozhodčí hodnotí 3 oblasti 

 A Choreografie, kompozice (rozmanitost prvků, využití prostoru, ztvárnění hudby, rozmanitost tempa, prezentace 
choreografie, rytmické koordinace, synchronnost, celkový dojem, výraz) 

 B Pohybová technika (technika těla, technika kroku, taneční prvky, pochodový krok, gymnastické prvky, prvky 
akrobacie) 

 C Práce s náčiním (výběr a pestrost prvků, návaznost, obtížnost prvků, návaznost prvků, jistota provedení) 
 
Hodnocení a známka, kterou rozhodčí udělí, musí být podložena pozorovanými: 

 chybami a nedostatky (srážky) 
 klady (bonifikace) 
  
  

Rozhodčí pracuje ve třech fázích 
1. průběžně během sestavy 

 zapisuje chyby a nedostatky pozorované v průběhu sestavy na bodovací formulář (BF), zápis musí být 
čitelný, jednoznačný a součet srážek a bonifikací musí korespondovat s výslednou známkou 

 každá chyba či nedostatek znamená srážku podle závažnost chyby minus 0,10 bodu, minus 0,3 bodu, 
minus 0,5 bodu 

 rozhodčí může použít grafický znak „/“ nebo zvolit vlastní formu 
2. po skončení sestavy 

 může udělit další srážky za opakované, hromadné chyby 
 může přidělit bonifikace za každé kritérium, každá bonifikace znamená bonus plus 0,10 bodu, 0,30 bodu, 

0,50 bodu 
 pro zápis bonifikací může použít grafický znak „+“ nebo zvolit vlastní formu 
 z rozdílu srážek a bonifikací určí výslednou srážku, kterou předává ke zpracování (např. 5 srážek + 1 

bonus = počet srážek 
 v průběhu hodnocení mohou rozhodčí vzájemně konzultovat úroveň, provedení a originalitu jednotlivých 

prvků 
 při pochybnostech rozhodují ve prospěch soutěžících 

3. zadává hodnocení prostřednictvím tabletů 
 zadáním do tabletu a odevzdáním vyplněného bodovacího formuláře končí hodnocení předvedené formace  
 na hodnocení mimo bodovací formulář nebo přidělený tablet se nebere zřetel 
 
Praktické poznatky, poznatky vedoucí k optimalizaci hodnocení, jako i návrhy upřesnění výkladu pravidel, 
předkládá bodový rozhodčí nebo technický rozhodčí ihned po skončení soutěže nebo na aktivech rozhodčích 
ústní nebo písemnou formou (hlavnímu rozhodčímu, sekretáři soutěže, orgánům vyhlašovatele) 
 
Technický rozhodčí provádí časomíru a uděluje penalizace, dle pravidel, které se odpočítají od celkové známky, 
přešlapy, pády náčiní, svršků, nedodržená výše podpatků, nevhodná obuv, chybějící pokrývka hlavy, počet 
soutěžících na ploše, komunikace s vedoucím po dobu soutěže, nepřipravenost hudby, poškozený hudební nosič, 
špatný hudební mix, nedodržené limity věku atd.).  
Technický rozhodčí před soutěží upřesní s asistenty (řízení nástupů): 
- způsob a formu měření hodnot dle soutěžních pravidel (podpatky, holeně, hůlky, flagy) a jejich zápisu 
- zvukový a pohybový klid na ploše nejméně 15 minut před zahájením soutěže 
Druhý technický rozhodčí, pokud je zařazen, je sčitatelem provedených (dokončených) povinných prvků, jejich 
počet hlásí bodovým rozhodčím (způsob si určí před zahájením soutěže)  
 
Hlavní rozhodčí 

 může spolupracovat s pořadatelem/organizátorem ve věci organizačních záležitostí jako je uspořádání 
stanoviště pro poroty, možné ubytovací a další servis rozhodčím 

 zastupuje porotu navenek 
 kontroluje  
 přípravu bodových formulářů, dále BF pro bodové a technické rozhodčí 
 správné a čitelně vyplněné BF,   
 správné uvedení pozice (A, B, C, D, E) a pozice technického rozhodčího 
 správnost pořadí BF se startovní listinou 
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 seřazení BF a jejich odevzdávání sčitateli k PC 
 formálně výsledkovou listinu před jejím zveřejněním  
 nahrazuje v případech indispozice rozhodčího v průběhu soutěže alternujícím rozhodčím  
 rozhoduje o případném opravném startu 
 vyjadřuje se k podanému protestu 
 pořizuje zápisky z hodnocení 
 projednává pochybnosti v rozhodování s bodovými a technickým rozhodčím 
 předkládá návrhy na doplnění a optimalizaci pravidel a na způsob hodnocení 
 nepodává informace o hodnocení jednotlivých rozhodčích soutěžícím ani vedoucím 
 podává informace o úrovni a nedostatcích-zpětná vazba 

 
7. Výpočet výsledků 

Bodování a výsledky se zpracují aplikačním software na počítači, tým pro zpracování výsledků se může skládat 
z komisaře, asistenta, sekretáře, případně z dalších osob určených vyhlašovatelem  
  
Porota čtyři až pět bodových rozhodčích (rozšířené složení) 
Určí se minimální a maximální známky v každé oblasti (A, B, C)  

 v každé oblasti se minimální a maximální známky eliminují (škrtnou a nenahrazují se) 
 celkové body jsou součtem všech zbývajících známek, u pěti rozhodčích z původních 15 zůstává 9 

známek, u čtyř rozhodčích z původních 12 zůstává 6 známek 
  
Porota tři bodoví rozhodčí (základní složení) 
ve všech známkách ze všech tří oblastí se zjistí minimální a maximální hodnota 
a 1 minimální a 1 maximální známka se eliminuje, škrtne, a nenahrazují se, u 3 rozhodčích se z 9 známek 
započítá 7 
 
Celkové body 
Celkové body jsou součtem všech zbývajících známek.  
 
Výsledek  
Celkové body minus penalizační body, udělené technickým rozhodčím. 
Vydělením výsledku počtem započítaných známek se vypočítá průměrná známka. 
 
Výsledkové listiny 
Komisař pro zpracování výsledků předá k formální kontrole výsledkovou listinu hlavní rozhodčí a vyčká na výrok. 
Po formální kontrole předá výtisk na stanoviště hlasatele k vyhlášení výsledků  
Po vyhlášení výsledků zveřejní výsledkové listiny  

 v místě soutěže na ploše k tomu určené  
 na webových stránkách 
 Výsledky hodnocení dle jednotlivých rozhodčích v případě zveřejňování neuvádí se jmény rozhodčích, 

pouze s čísly 1,2,3… nebo jako rozhodčí A, B, C nebo bez jednotlivých rozhodčích jako sumář všech 
známek od rozhodčích v jednotlivých oblastech (total) 

   
8. Ceny a tituly 

V každé kategorii, náčiní (a disciplíně u malých formací) se udělují ceny za: 
1. – 3 místo a tituly dle druhu soutěže 
Diplomy všem startujícím formacím 
V případě rovnosti výsledků má přednost vyšší známka v hodnocení v oblasti B, pohybová průprava  
 

9. Další činnost rozhodčích a členů týmu pro zpracování výsledků 
 

 pracují v duchu platných pravidel, soutěžního řádu, ústředních propozic a místních propozic, dodržují 
etická pravidla 

 účastní se ohlášených brífinků 
 chování nesmí být na újmu vážnosti mažoretkového sportu 
 svým chováním neznevažují práci svých kolegů, pořadatelů a organizátorů 
 po dobu soutěže se zdržují na určených místech (stanoviště rozhodčích, místnost pro rozhodčí, místnost 

pro zpracování výsledků apod.) 
 do ukončení soutěže nekomunikují s účastníky soutěže ani s veřejností 
 nepodávají informace o hodnocení (mimo zpětnou vazbu na žádost hlavního rozhodčího) 
 nepodávají informace o udělených známkách 
 po dobu výkonu činnosti mají vypnuté mobilní telefony 
 rozhodčí po dobu výkonu pracují pouze s BF, tablety a psacími potřebami, ostatní pomůcky (např. 

poznámkové bloky, startovní listiny) na stole nejsou povoleny (do ostatních pomůcek se nezahrnuje 
občerstvení) 
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10. Pravidla pro oblečení 

 platí pravidlo dobrého vkusu 
 oděv společenský  
 kalhoty dlouhé, u dámských kalhot může být délka tříčtvrteční  
 ve sportovních halách umělohmotným povrchem vhodná obuv (bez tenkých nebo kovových podpatků) 

Nedodržením ustanovení 9 a 10 může být rozhodčímu pozastavena činnost nebo může být vyloučen ze sboru 
rozhodčích 
 
11. Kvalifikační předpoklady rozhodčích pro jejich zařazení do přísedících rozhodčích (rozhodčí v zácviku) 

- doporučený věk 25 let  
- praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti 

stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 3 roky) 
- občanská a morální bezúhonnost 
- znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu 
- znalost cizího (anglického) jazyka výhodou (pro delegování do zahraničí) 

 
K doložení předpokladů slouží: 

- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k provozování mažoretkového sportu (taneční, hudební, 

volnočasový, vychovatelský, pedagogický………) 
- profesní životopis 
- doklad (potvrzení) o průběhu praxe 
- výpis z rejstříku trestů (bezúhonnost) 

 
12. Osvědčení (licence) pro rozhodčí mažoretkového sportu 
 Osvědčení rozhodčího může získat bodový rozhodčí nebo technický rozhodčí, který absolvoval školení zaměřené 

na pohybovou průpravu, práci s náčiním, školení k výkladu pravidel a způsobu hodnocení a splnil písemný 
(vědomostní) test z pravidel 

 Osvědčení (licence) se vydává na dobu určitou. 
 
Školení se může zúčastnit uchazeč, který o něj požádá a splní podmínky (včasná přihláška, úhrada poplatku atd.) 
 
12.1. Organizace školení mohou být shodná se školeními instruktorů mažoretek 
Školení (kurzy, semináře) se zaměřením na 

 pohybovou průpravu (rozvoj pohybových schopností a dovedností, techniku těla, techniku kroku, taneční a 
gymnastické prvky) 

 práci s náčiním (hůlka, třásně, prapor) 
 teorii z oblasti zdravovědy, úrazové zábrany, sportovního práva, pravidel, psychologie sportu, anatomie, 

fyziologie, pedagogiky apod. 
 
Tematický plán a rozpis školení (kurzů, seminářů) vydává Univerzita Palackého Olomouc (UP Olomouc) a Česká 
federace mažoretkového sportu (ČFMS) 
Školení, která nejsou vyhlášená prostřednictvím ČFMS nebo ve spolupráci s UP Olomouc se pro získání 
osvědčení (licence) rozhodčího mažoretkového sportu nezapočítávají. 
 
12.2. Rozsah a náplň školení  
Rozsah a náplň školení je rozšířen o praktickou část: 

 minimálně 7 ohodnocených soutěží z pozice přísedícího rozhodčího 
 do ohodnocených soutěží se mohou započítávat hodnocení pohárových soutěží 

 
12.3. Odnětí a znovunabytí osvědčení (licence)  
Osvědčení (licence) může být rozhodčímu odebrána nebo pozastavená, jestliže se rozhodčí 

 dopustil zvlášť vážného porušení soutěžního řádu a ústředních propozic 
 napadl instruktora, rozhodčího nebo funkcionáře 
 úmyslně se dopouštěl jednání proti pravidlům 
 dopustil se nespravedlnosti při hodnocení soutěžních sestav 
 porušil obecně právní předpisy (zákony), stanovy nebo předpisy ČFMS, případně rozhodnutí jejich orgánů 
 porušil zákaz o používání dopingu 
 porušil zákaz používání omamných látek 
 dopustil se úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen 
 svévolně hodnotil v soutěžích jiného vyhlašovatele 
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Znovu nabytí osvědčení (licence) se posuzuje na základě osobní žádosti žadatele k orgánu, který licenci odebral 
či pozastavil, přičemž žadatel splní podmínky stanovené v bodě 12. a zaplatí poplatek, pokud byl stanoven. 
 

13. Průkaz rozhodčího, přísedícího rozhodčího 
Průkaz slouží k zápisům, které jsou podkladem k prokázání činnosti v oblasti mažoretkového sportu jeho držitele 
(zápisy může provádět hlavní rozhodčí, určený člen ČFMS nebo jim určená osoba) 
 
Porota VIP 
Pořadatelé mohou ustavit speciální poroty VIP, které udělují zvláštní ceny za originalitu choreografie, mimořádné 
vyjádření hudby, za nápadité kostýmy, výraz, reprezentaci města nebo obce aj.   
Výsledkovou listinu předá předseda VIP poroty sekretáři soutěže k vyhlášení a ke zveřejnění v ročence. 
Způsob hodnocení, udělené body, výsledky a další aktivity poroty VIP nezasahují v žádném případě do 
hodnocení odborné poroty. 
 
Použité zkratky: 
BF – bodovací formulář 
IFMS – International Federation Majorettes Sport 
ČFMS – Česká federace mažoretkového sportu 
 
 
 
 
Poslední aktualizace 05.03.2022 

 


