
Aktuální ke dni 29.1.2016. 

P R O P O Z I C E   K   S O U T Ě Ž I 
 

STARS Ostrava 
 

pořádá 

 

9. ročník mezinárodní soutěže a přehlídky mažoretek a roztleskávaček 

 

STARS CUP 2016 
tentokrát v novém! 

 

termín konání: sobota 5. 3. 2016 

místo konání:  Sportovní hala SAREZA Ostrava - Přívoz 

   adresa: Hrušovská 15/2953, 702 00 Ostrava  

 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY A KATEGORIE 

o skupiny BATON (mažoretky) 

MINIKADETKY do 8,00 let 

KADETKY  do 10,99 let 

JUNIORKY  do 13,99 let 

SENIORKY  nad 14 let 

o skupiny POMPON (roztleskávačky) 

MINIKADETKY do 8,00 let 

KADETKY  do 10,99 let 

JUNIORKY  do 13,99 let 

SENIORKY  nad 14 let 

o skupiny BATON nebo POMPON 

RODIČOVSKÉ TÝMY 

 

 

 

o miniformace BATON (mažoretky) 

MINIKADETKY do 8,00 let 

KADETKY  do 10,99 let 

JUNIORKY  do 13,99 let 

SENIORKY  nad 14 let 

o miniformace POMPON (roztleskávačky) 

MINIKADETKY do 8,00 let 

KADETKY  do 10,99 let 

JUNIORKY  do 13,99 let 

SENIORKY  nad 14 let 

o miniformace MIX 

KADETKY  do 10,99 let 

JUNIORKY  do 13,99 let 

SENIORKY  nad 14 let 

 

 

 

 

o ve skupině je minimální počet 8 soutěžících, počet v miniformaci je 4 až 7 soutěžících 

o počítá se věkový průměr skupiny nebo miniformace vypočítaný z věku dosaženého v roce 

soutěže, tj. rok 2016 

o pořadatel si vyhrazuje právo na pozdější dodatečné rozdělení nebo sloučení kategorií dle 

počtu přihlášených souborů 
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Novinkou je disciplína DEFILÉ BATON skupin KADETEK, JUNIOREK a SENIOREK! 

Nabízíme možnost si zkusit defilé ve sportovní hale jako další soutěžní disciplínu. Minimální čas 

je 1:30 min., budou připraveny 2 možnosti trasy, a to jako v asociaci IFMS (4krát 25 m se 3 

otočkami o 180°) a jako v asociaci MAC (rovně s jednou pravotočivou zatáčkou) - prosím o výběr 

v rámci přihlášky. Startovné za disciplínu defilé činí 70 Kč. Umístěné skupiny dostávají pouze 

pohár. 

 

ÚROVEŇ POKROČILOSTI SKUPINY 

 

Výkonností třída "A" je určena pro týmy, které se v dané věkové kategorii v postupových 

soutěžích probojovaly do finálových kol v roce 2013, 2014 a 2015 (asociace: MAC, IFMS "A", 

NBTA, IMC, aj.). Týmy "minikadetek", které se probojovaly do finálových kol a umístily se na 1. 

až 6. místě (mladší kategorie než kategorie "kadetky" v asociacích MAC, IFMS, NBTA, IMC). 

 

Výkonnostní třída "B" je určena začínajícím skupinám, přípravkám a amatérským souborům 

mažoretek, které se dosud nezúčastnily žádné soutěže nebo se neumístily na předních místech 

v postupových soutěžích. Tzn. výkonnostní třída "B" zahrnuje pouze týmy, které se v dané 

věkové kategorii v postupových soutěžích neprobojovaly do finálových kol v roce 2013, 2014      

a 2015 (asociace: MAC, IFMS "A", NBTA, IMC, aj.). Týmy "minikadetek", které se probojovaly 

do finálových kol a neumístily se na 1. až 6. místě. 

 

Výše uvedené se netýká skupin RODIČOVSKÝCH TÝMŮ. 

 

HUDBA 

o délka skladby skupiny: 1:30 až 4:00 minuty  

o délka skladby miniformace: 1:15 až 1:45 minuty  

o hudbu můžete zaslat e-mailem na adresu starscup@seznam.cz (do 1.3.2016) a doporučujeme 

vzít s sebou hudbu na USB disku 

 

NÁSTUP A ODCHOD 

o krátký, jednoduchý, bez choreografie, bez hudby 

o nástup i odchod z pravé strany (z pohledu diváka) 

 

POROTA 

o porotu tvoří odborníci mažoretkového sportu 

o hodnotit se bude známkami 1 – 10 v oblastech choreografie a kompozice, pohybová 

technika, práce s náčiním 

o nejvyšší a nejnižší známka u každé skupiny či miniformace se škrtá 

 

STARTOVNÉ 

o za start skupin a miniformací v pódiové sestavě: 100 Kč/soutěžící 

o za start skupin v defilé: 70 Kč/soutěžící 

o startovné je splatné bankovním převodem na účet, na základě zaslané přihlášky bude 

vystavena a zaslána faktura 

 

OCENĚNÍ 

o všechny týmy dostanou účastnické listy 

o pro skupiny v pódiové sestavě na 1. až 3. místě: pohár, medaile, diplomy 

o pro skupiny v defilé na 1. až 3. místě: pohár, diplomy 

o pro miniformace na 1. až 3. místě: medaile, diplomy 
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VSTUPNÉ 

o 50 Kč za osobu nad 15 let, 25Kč za osobu od 6 do 14 let, zdarma osoby mladší 6 let 

o osoby ZTP nebo ZTP/P vstup zdarma 

 

PARKOVÁNÍ  
o parkování je zdarma v blízkosti haly 

o vyhrazeno parkování i pro autobusy 

 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 

07:30   začátek akreditace, prostorové zkoušky 

08:30   vstup do haly pro diváky 

09:00   zahájení soutěže  

 skupiny BAT, skupiny POM, rodičovské týmy, defilé BAT miniformace BAT, POM, MIX 

17:00  ukončení soutěže 

 

o přesný časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce přihlášek 

o akreditace kategorie  SKUPINY, RODIČOVSKÉ TÝMY  07:30 - 09:00 hod. 

akreditace kategorie  MINIFORMACE    07:30 - 12:00 hod. 

       

Přihlášky zasílejte buď e-mailem, nebo poštou do 5.2.2016 - POSUNUT TERMÍN! 

 

Kapacita soutěže je omezena. 

Průběžně budeme aktualizovat seznam přihlášených v kategoriích  

na internetových stránkách soutěže. 

 

e-mail:     starscup@seznam.cz 

 

kontaktní adresa:  Bc. Jana Palkovičová 

   STARS Ostrava 

   Čujkovova 2727/50 

   700 30 Ostrava – Zábřeh 

   

další informace:  na www.starscup.blog.cz  nebo na telefonním čísle 724 939 344 

         

Těšíme se na vás! 

 

Za kolektiv STARS Ostrava 

Bc. Jana Palkovičová 

 

 

 

http://www.starscup.blog.cz/

