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1. Základní ustanovení – postupový klíč 

 

1.1 Oficiální název soutěže pro 2. ročník je Mezinárodní soutěž mažoretek a twirlingu států Evropské unie 
zkr. MCEU. Samotná soutěž MCEU je otevřené Mistrovství mažoretek a twirlingu států Evropské unie. 

1.2 Soutěž se koná v době od listopadu roku 2015 do dubna roku 2016. 

1.3 Spolupořadateli soutěže jsou smluvní partnerská města, neziskové organizace, spolky a také soukromé 
ať již podnikatelské či nepodnikatelské osoby. 

1.4 Při nedostatečném množství přihlášených soutěžících do základních kol soutěže MCEU mohou být 
disciplíny či kategorie sloučeny s jinou. Minimální množství přihlášených je 5 v každé disciplíně. 

 

Termín uzávěrky přihlášek a zaplacení registračních poplatků je následující: 

13. 11. 2015 - 1. základní (postupové) kolo soutěže MCEU Krupka U Teplic (CZ) – ZRUŠENO 8.11. 2015 
25. 01. 2016 - 2. základní (postupové) kolo  soutěže MCEU Prostějov (CZ) 
25. 01. 2016 - 3. základní (postupové) kolo  soutěže MCEU Postoloprty (CZ) 

29. 02. 2016 - Baton (mažoretky) Duo/Trio 2 hůlky, Flag Formace ( pouze kategorie junior, senior). 
- Baton (mažoretky) formace rodičovský tým, nebo Pom-Pom formace rodičovský tým 
věkový průměr od 25 let (pouze kategorie od 25 let). 
- týmy a jednotlivci z jakéhokoli státu Evropské unie vyjma České republiky, kde jsou 
základní postupová kola. 

Soutěžící z výše jmenovaných disciplín a soutěžící z jiných států Evropské unie než z České 
republiky po zaregistrování soutěží pouze ve finále 02.04. 2016. 

Pro účast v soutěži není nutná registrace v žádném mažoretkovém svazu (NBTA, IMFS, MAC, Sekce 
mažoretek svazu hudebníků atd.). Soutěž je vhodná i pro začínající skupiny či jednotlivce. 

 

Postupový klíč 

Postup má zaručena každá choreografie, která se umístí na prvním až pátém místě v každém základním 
kole. Další dodatečné postupy budou pouze na základě srovnání bodového hodnocení v každé věkové 
kategorii, v soutěžní sekci a disciplíně. 

 

Výkonnostní dělení: 
 

BATON (MAŽORETKY) 

A – pokročilí 
Zde může startovat kdokoliv, kdo si troufá. Povinně do skupiny „A“ patří všichni, co nesplňují podmínky pro 
účast ve skupině „B“. 
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B – začátečníci 
Jsou jednotlivci a týmy, kteří nesoutěžili za poslední dva roky (2014 a 2015) v žádné organizaci MAC, 
IFMS, NBTA a SHČR a kteří nikdy ještě nesoutěžili na žádné postupové soutěži. Do skupiny „B“ se mohou 
také přihlásit ti, kteří soutěžili v jakékoliv nepostupové soutěži a to pouze v roce 2015 a nebo soutěžící 
z mažoretkové organizace IFMS, kteří v roce 2015 soutěžili ve výkonnostní třídě „B“. Ostatní 
soutěžící patří do skupiny „A“. Všichni co odpovídají skupině „B“, se mohou dle svého svobodného 
rozhodnutí přesto přihlásit do skupiny „A“. 
 

TWIRLING (rozdělení se týká pouze disciplín rytmické taneční sólo a rytmické taneční duo) 

A – pokročilí 
Tato kategorie je pro twirlery, kteří umí podmetenku a více jak 2 otočky pod hůlkou. 

B – začátečníci 
Tato kategorie je pro twirlery, kteří umí max. 2 otočky pod hůlkou a neumí podmetenku. Ostatní patří do 
kategorie „A“. 
 

Výkonnostní dělení se nerozlišuje v disciplínách: 

Sólo 2 hůlky, Duo/trio 2 hůlky, Sólo improvizace, Formace improvizace, Formace – rodičovské týmy, 
Flag – formace, Taneční twirlingový tým a všechny disciplíny POM-POM. 

POZOR !!! Pokud soutěžící z České republiky nevyplní v registraci pro 2. ročník soutěže 
MCEU skupinu „A“ či „B“ (Výkonnostní dělení) do které se přihlašuje bude pořadatelem 
(vyhlašovatelem) soutěže automaticky zařazen do skupiny „A“. 

Všichni přihlášení soutěžící z jiného státu EU než z ČR budou automaticky zařazeni do 
finálového kola ve výkonnostním dělení do skupiny „A“. 

 

2. Rozdělení soutěžních sekcí 

 

1. BATON (mažoretky) 
2. TWIRLING 
3. POM-POM 
4. FLAG 

 

3. Rozdělení disciplín soutěžních sekcí 

 

1. BATON (mažoretky) 

1.1 Sólo 
1.2 Duo/trio  
1.3 Miniformace  
1.4 Velká formace 
1.5 Sólo 2 hůlky 
1.6 Sólo improvizace (pouze kategorie junior, senior) 
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1.7 Sólo s rekvizitami  
1.8 Duo/trio s rekvizitami 
1.9 Formace improvizace (pouze kategorie junior, senior) 
1.10 Duo/trio 2 hůlky (po zaplacení registračního poplatku budou soutěžící soutěžit pouze ve 
finále,pouze kategorie junior, senior) 
1.11 Formace rodičovské týmy (po zaplacení registračního poplatku budou soutěžící soutěžit pouze 
ve finále) 
Rodičovské týmy mohou soutěžit jak v disciplíně BATON (mažoretky), tak v disciplíně 
POM-POM, nebo současně v jedné i druhé. V jaké disciplíně budou nakonec soutěžit uvedou 
přímo na přihlášce. Pokud bude do základních kol přihlášen malý počet soutěžících do 
disciplín „Sólo improvizace“ a „Formace improvizace“, tak se v těchto disciplínách bude 
soutěžit pouze ve finále 2. ročníku soutěže MCEU. 

 

2. TWIRLING 

2.1 Rytmické taneční sólo  
2.2 Rytmické taneční duo   
2.3 Taneční twirlingový tým 

 

3. POM–POM 

3.1 Sólo 
3.2 Duo/trio 
3.3 Miniformace 
3.4 Velká formace 

 

4. FLAG 

4.1 Formace (po zaplacení registračního poplatku budou soutěžící soutěžit pouze ve finále, pouze 
kategorie junior, senior) 

 

4. Věkové kategorie 

 

ROZHODUJÍCÍ JE VĚK, DOSAŽENÝ V ROCE KONÁNÍ FINÁLOVÉHO KOLA SOUTĚŽE, TEDY 
V ROCE 2016! 
(Např. MARIE OPRŠÁLOVÁ nar. 12.6. 2000 v dosažení finálového kola jí bude 16 let.) 

 

SÓLO, RYTMICKÉ TANEČNÍ SÓLO 

děti 4 – 7 
kadetky 8 – 11 
juniorky 12 – 14 
seniorky od 15 let 
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Jedna mažoretka může soutěžit v sólo formacích a ve formacích duo-trio v každé soutěžní sekci 
pouze jednou. Výjimku tvoří miniformace kde může jedna soutěžící soutěžit současně v jedné 
disciplíně ve dvou stejných či různých věkových kategoriích a ve velké formaci se tato výjimka týká 
dvou soutěžících. Podmínkou je, že to musí být soutěžící z jednoho týmu, který se zúčastní soutěže 
MCEU. Co se týče tanečního twirlingového týmu, tak zde je povoleno pro každou členku jakéhokoli 
týmu tzv. dvojitý start. Tzn. že členka (soutěžící) jednotlivého týmu může soutěžit za kohokoli 
v tanečním twirlingovém týmu s tím, že ve všech ostatních disciplínách musí soutěžit již pouze za 
svůj domovský tým (skupinu, organizaci, klub apod.). 

 

DUO/TRIO, RYTMICKÉ TANEČNÍ DUO, FORMACE, MINI FORMACE, VELKÁ FORMACE, 
TANEČNÍ TWIRLINGOVÝ TÝM 

přípravka věkový průměr do 6,49 
děti věkový průměr  6,5 - 8,49 
minikadetky věkový průměr  8,5 - 10,49 
kadetky věkový průměr  10,5 - 11,99 
juniorky věkový průměr  12,0 - 14,99 
seniorky věkový průměr  15,0 - 24,99 
rodičovské týmy věkový průměr od 25 let** 

**V této kategorii mohou startovat týmy s náčiním pom-pom i baton (hůlka). Podle počtu přihlášených 
budou startovat obě náčiní dohromady nebo zvlášť. Po zaplacení registračního poplatku budou soutěžící z 
kategorie rodičovské týmy soutěžit pouze ve finálovém kole soutěže. 

 

 součet věku všech soutěžících 

věkový průměr = ----------------------------------------------------- 

 počet soutěžících ve skupině 

 

Na výzvu pořadatele či poroty je soutěžící povinna/nen doložit svůj věk kartou pojištěnce nebo jiným 
hodnověrným dokladem (OP, pas, apod.). Pokud nebude věk totožný s věkem uvedeným v přihlášce, 
soutěžící bude ze soutěže diskvalifikován/a. 

 

5. Délka skladeb 

 

SÓLO, SÓLO 2 HŮLKY, SÓLO S REKVIZITAMI, RYTMICKÉ TANEČNÍ SÓLO, 
SÓLO POM-POM 
Čas: 1:00 – 2:30 (bez času na nástup a odchod) 

SÓLO IMPROVIZACE, FORMACE IMPROVIZACE 
Čas: 2:00 (bez času na nástup a odchod) 

DUO/TRIO, DUO/TRIO 2 HŮLKY, DUO/TRIO S REKVIZITAMI, RYTMICKÉ TANEČNÍ DUO, 
DUO/TRIO POM-POM 
Čas: 1:00 – 2:30 (bez času na nástup a odchod) 
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MINIFORMACE , VELKÁ FORMACE, FORMACE, TANEČNÍ TWIRLINGOVÝ TÝM 
Čas: 1:00 – 4:30 (bez času na nástup a odchod) 

 

6. Pravidla pro soutěžní disciplíny BATON (mažoretky) 

 

1.1 Sólo  
Počet soutěžících: 1 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 

1.2 Duo/trio 
Počet soutěžících: 2-3 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 

 

1.3 Miniformace 
Počet soutěžících: 4-7 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící  

1.4 Velká formace 
Počet soutěžících: 8-25 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 

1.5 Sólo 2 hůlky 
Počet soutěžících: 1 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 2 baton na soutěžící 

1.6 Duo/trio 2 hůlky (pouze kategorie junior, senior) 
Počet soutěžících: 2-3 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 2 baton na soutěžící 
Přihlásit se mohu i soutěžící kategorie děti a kadetky, ale budou sloučeny do kategorie junior. 

1.7 Sólo improvizace (pouze kategorie junior, senior) 
Počet soutěžících: 1 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 
Přihlásit se mohu i soutěžící kategorie děti a kadetky, ale budou sloučeny do kategorie junior. 

1.8 Sólo s rekvizitami 
Počet soutěžících: 1 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící, rekvizity 

1.9 Duo/trio s rekvizitami 
Počet soutěžících: 2-3 
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Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící, rekvizity 

 

1.10 Formace improvizace (pouze kategorie junior, senior) 
Počet soutěžících: 4-25 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 
Přihlásit se mohu i soutěžící kategorie děti a kadetky, ale budou sloučeny do kategorie junior. 

1.11 Formace rodičovské týmy 
Počet soutěžících: 4-25 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící, nebo 2 ks pom – pom na soutěžící + mohou být i rekvizity 
 

Zpracování skladby pro soutěžní disciplíny sólo, duo/trio, miniformace, velká formace: 

- je povolena pouze jedna hůlka na mažoretku 
- skladba musí obsahovat pochod a také může obsahovat jednoduché taneční kroky 
- pokud se ve skladbě budou vyskytovat twirlingové prvky, bude se hodnotit jejich správné provedení 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- skladba může obsahovat provaz, rozštěp (v rámci začáteční či konečné pózy), může obsahovat 
jednoduché převaly, roznožky, skoky, je povelen klek na jedno koleno i na obě kolena 
- zakázané jsou akrobatické a gymnastické prvky jako jsou např. kotouly, podmetenky, hvězdy, salta 
- kapitánka není povinná 
- krátkodobě lze v rámci choreografie použít dvě hůlky, soutěžící bez hůlky musí být aktivní 
- při pádu hůlky musí být hůlka ihned zvednuta 
- pro všechny výše uvedené disciplíny jsou povinné kozačky pro kategorie senior 
- není povinné mít lodičku 
- je zakázáno v rámci choreografie pokládat hůlku na zem 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 

 

Zpracování skladby pro soutěžní disciplíny sólo 2 hůlky, duo/trio 2 hůlky: 

- mažoretka musí mít dvě hůlky 
- skladba musí obsahovat pochod 
- ve skladbě by měly být využity jednoduché taneční kroky, skoky 
- mažoretka by měla využívat celou taneční plochu. Nesmí stát na místě 
- mažoretka musí používat obě dvě hůlky. Druhá hůlka by měla být co nejméně ve statické pozici 
- pokud se ve skladbě budou vyskytovat twirlingové prvky, bude se hodnotit jejich správné provedení 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- skladba může obsahovat provaz, rozštěp (v rámci začáteční či konečné pózy), může obsahovat 
jednoduché převaly, roznožky, skoky, je povelen klek na jedno koleno i na obě kolena 
- zakázané jsou akrobatické a gymnastické prvky jako jsou např. kotouly, podmetenky, hvězdy, salta 
- při pádu hůlky musí být hůlka ihned zvednuta 
- pro tyto disciplíny nejsou povinné kozačky, ale mohou být použity 
- není povinné mít lodičku 
- je zakázáno v rámci choreografie pokládat hůlku na zem 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 
- u disciplíny duo 2 hůlky by měla skladba obsahovat nejméně dva přehozy 
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Zpracování skladby pro soutěžní disciplíny sólo improvizace, formace improvizace: 

- je povolena pouze jedna hůlka na mažoretku 
- skladba musí obsahovat pochod a také může obsahovat taneční kroky 
- pokud se ve skladbě budou vyskytovat twirlingové prvky, bude se hodnotit jejich správné provedení 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- skladba může obsahovat provaz, rozštěp, může obsahovat převaly, roznožky, skoky, kotouly je povelen 
klek na jedno koleno i na obě kolena 
- může se vyskytnout krátkodobá práce na zemi 
- zakázané jsou podmetenky, hvězdy, salta apod. 
- při pádu hůlky musí být hůlka ihned zvednuta 
- není povinné mít lodičku 
- není povinné mít kozačky, ale můžou být použity 
- je povoleno krátkodobě v rámci choreografie položit hůlku na zem 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 
- přihlásit se mohu i soutěžící kategorie děti a kadetky, ale budou sloučeny do kategorie junior 
- všem přihlášeným do těchto kategoriích bude odesláno e-mailem nejpozději týden před jejich základním 
kolem, do kterého se registrují deset písniček (každá bude v čase dvou minut), které budou dány do 
losování. Při zahájení jak v základních kolech, tak ve finále vylosuje zástupce pořadatele soutěže vždy 
jednu z deseti písniček na sólo junior, sólo senior, formace junior, formace senior (každá bude mít svojí 
vlastní vylosovanou písničku) 

 

Zpracování skladby pro soutěžní disciplíny sólo s rekvizitami, duo/trio s rekvizitami: 

- soutěžící musí mít 1 hůlku + minimálně 2 rekvizity (pokud chce, aby druhá hůlka byla brána za rekvizitu, 
musí mít jinak barevnou omotávku) 
- skladba může obsahovat pochod, taneční kroky, různé skoky 
- pokud se ve skladbě budou vyskytovat twirlingové prvky, bude se hodnotit jejich správné provedení 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- skladba může obsahovat provaz, rozštěp, může obsahovat převaly, roznožky, skoky, kotouly 
- podmetenka je povolena 
- je zakázáno mít ve skladbě přemety, salta apod. 
- krátkodobě lze v rámci choreografie použít dvě hůlky 
- nebezpečné rekvizity nebo rekvizity, které mohou znečistit taneční plochu, jsou zakázány. (např. konfety, 
nože, hořící předměty apod.) 
- měla by být vyvážená práce mezi hůlkou a rekvizitami 
- při pádu hůlky musí být hůlka ihned zvednuta 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 
- je hodnocen v první řadě nápad, tudíž do této disciplíny přihlašujte vystoupení s tematickým zaměřením 

 

Zpracování skladby pro soutěžní disciplínu formace rodičovské týmy: 

- je povolena pouze jedna hůlka, nebo 2 ks pom - pom na mažoretku + rekvizity 
- nebezpečné rekvizity nebo rekvizity, které mohou znečistit taneční plochu jsou zakázány (např. 
konfety, nože, hořící předměty apod.) 
- skladba v disciplíně BATON (mažoretky – hůlka) musí obsahovat pochod a také může obsahovat 
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taneční kroky 
- pokud se ve skladbě budou vyskytovat twirlingové prvky, bude se hodnotit jejich správné provedení 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- skladba může obsahovat provaz, rozštěp, může obsahovat převaly, roznožky, skoky, kotouly je povelen 
klek na jedno koleno i na obě kolena 
- může se vyskytnout krátkodobá práce na zemi 
- zakázané jsou v disciplíně BATON (mažoretky – hůlka) podmetenky, hvězdy, salta apod. 
- při pádu hůlky či pom - pom musí být pom – pom či hůlka ihned zvednuta 
- není povinné mít lodičku 
- není povinné mít kozačky, ale můžou být použity 
- je povoleno krátkodobě v rámci choreografie položit hůlku či pom-pom na zem 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 
- skladba pom – pom nemusí obsahovat pochod 
- skladba pom – pom může obsahovat akrobatické prvky např. hvězdice apod. 

 

7. Pravidla pro soutěžní disciplíny TWIRLING 

 

2.1 Rytmické taneční sólo 
Počet soutěžících: 1 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 

2.2 Rytmické taneční duo 
Počet soutěžících: 2 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 

2.3 Taneční twirlingový tým 
Počet soutěžících: 3-8 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 baton na soutěžící 

 

Zpracování skladby pro soutěžní disciplíny rytmické taneční sólo, rytmické taneční duo, 
taneční twirlingový tým: 

- je povolena pouze jedna hůlka na soutěžící 
- skladba by měla obsahovat různé taneční kroky, skoky apod. 
- u twirlingových prvků se bude hodnotit jejich správné provedení 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- skladba může obsahovat provaz, rozštěp, může obsahovat převaly, roznožky, skoky, kotouly, 
podmetenky 
- zakázané jsou přemety, salta apod. 
- při pádu hůlky musí být hůlka ihned zvednuta 
- je povolena práce na zemi 
- při skladbě se bude hodnotit správná práce s hůlkou, taneční průprava a výraz na základě zvolené hudby 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 
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8. Pravidla pro soutěžní disciplíny POM-POM 

 

3.1 Sólo 
Počet soutěžících: 1 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 2 ks pom – pom na soutěžící 

3.2 Duo/trio 
Počet soutěžících: 2-3 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 2 ks pom – pom na soutěžící 

 

3.3 Miniformace 
Počet soutěžících: 4-7 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 2 ks pom – pom na soutěžící 
 

3.4 Velká formace 
Počet soutěžících: 8-25 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 2 ks pom – pom na soutěžící 
 

Zpracování skladby pro soutěžní disciplíny sólo, duo/trio, miniformace, velká formace: 

- je povolena 2 ks pom – pom na soutěžící 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- skladba může obsahovat: převal na zemi, převal přes záda, přemet stranou (hvězda), most s dopomocí, 
stoj na rukou s oporou, rozštěp čelní a boční, placka, přemety vpřed a vzad, fliky, araby a šprajcka 
- při pádu pom – pom musí být pom - pom ihned zvednut 
- kostým je libovolný 
- je povoleno v rámci choreografie položit pom – pom na zem (maximálně 10 vteřin) 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 

 

9. Pravidla pro soutěžní disciplínu Flag 

 

4.1 Formace Flag (pouze kategorie junior, senior) 
Počet soutěžících: 4 - 25 
Plocha: 12x12 metrů 
Náčiní: 1 – 2 flag na soutěžící 
Přihlásit se mohu i soutěžící kategorie děti a kadetky, ale budou sloučeny do kategorie junior. 
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Zpracování skladby pro soutěžní disciplínu Flag formace:  

- je povoleno jedno či dvě náčiní (flag) pro jednu mažoretku 
- Flag může být zakončený na jednom (délka batonu 70-80 cm) či dvou koncích 
- choreograficky má být sestava komponována tak, aby byla využita celá soutěžní plocha 
- v soutěžní sekci FLAG není povoleno jiné další náčiní 
- FLAG není možné položit na zem. Během celé sestavy musí být v kontaktu s tělem 
- skladba musí vždy začínat a končit pozdravem (může být např. úklona, salut apod.) 
- kostým je libovolný 
- příchod a odchod na taneční plochu je bez hudby 
- skladba formace Flag musí obsahovat 2 x vysoký výhoz - 1x všichni členové 
- skladba formace Flag musí obsahovat 1 x výměna na dlouhou vzdálenost výhozem mezi všemi členy 

10. Kompozice soutěžní sestavy 

 

1. Nástup (bez hudby), vždy po ohlášení moderátorem 
Nástup začíná za startovní čarou (začátek soutěžní plochy) a vstoupením na vymezenou soutěžní plochu. 

2. Pozdrav 
Pozdrav musí být zřetelný, provedený alespoň jednou členkou ze skupiny (úklon, pokývnutí hlavou, hůlkou, 
pom - pom, vojenský salut, taneční úklon, pohyb paží, apod.). 

3. Zastavení, výchozí pozice (stop figura) 

4. Soutěžní sestava 
Soutěžní sestava se měří bez času na nástup. Čas se začíná měřit v okamžiku, kdy začne reprodukce 
doprovodné hudby. Měření času končí, jakmile soutěžící zaujmou závěrečnou pozici v choreografické 
kompozici, při které musí být též ukončena reprodukce doprovodné hudby. Pokud soutěžící nedodrží 
předepsaný časový limit, bude mu udělena penalizace. 

5. Zastavení, finální pozice (stop figura) 

6. Pozdrav 
Pozdrav musí být zřetelný alespoň jednou ze skupiny (úklon, pokývnutí hlavou, hůlkou, pom - pom, 
vojenský salut, taneční úklon, pohyb paží, apod.). 

7. Odchod (bez hudby) 
Odchod ze soutěžní plochy. 

 

11. Výběr hudby 

 

Výběr hudby je libovolný. Každá skladba musí být připravena samostatně na nepoškozeném CD (např. 3x 
vystoupení = 3x CD). Jednotlivé skladby doporučujeme mít nahrané též na FLASHDISK pro případ 
poškození CD. Za nenačtení CD neručí ani organizátor soutěže, ani zvukař. 
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12. Základní třídění hodnotících oblastí 

 

A) umělecká choreografie 

- obtížnost a originalita choreografie 
- pestrost prvků, rozmanitost a změny tvarů 
- obtížnost a rozmanitost tanečních kroků 
- výběr hudby k věkové kategorii 
- využití soutěžní plochy 
- kontakt s publikem 
- výraz soutěžící (herecký projev) 
- styl kostýmů, účesů a líčení 

 

B) estetická a pohybová vyspělost 

- držení a pohyb těla, paží, nohou a hlavy 
- provedení tanečních kroků 
- provedení gymnastických prvků 
- provedení synchronizace soutěžících 
- přesnost a plynulost změn tvarů, prvků a obrazců 

 

C) technika a úroveň práce s náčiním 

- práce pravé a levé ruky 
- správnost twirlingových prvků 
- variabilita chycení 
- přesnost a plynulost změn tvarů 
- přesnost a plynulost změn prvků a obrazců 
- obtížnost práce s náčiním 
- rozmanitost práce s náčiním správný náklon hůlky 

 

13. Systém práce porotců 

 

Každý porotce poroty hodnotí 3 oblasti: 

A - umělecká choreografie 0-20 bodů 
B - estetická a pohybová vyspělost 0-20 bodů 
C - technika a úroveň práce s náčiním 0-20 bodů 
Výchozí známkou ve všech třech oblastech pro všechny soutěžící je známka 20 bodů. 

V každé oblasti porotce dává 1 známku (maximálně 20 bodů), takže 3 známky dohromady znamenají 
maximálně 60 bodů. Hodnotí se s rozlišením 0,5 bodu. Např. 20,5 b. Nebo 21 b. atd. Technický rozhodčí 
uděluje penalizace, které jsou odečteny od finální známky. Pro hodnocení a bodování je hlavní to, jak je 
sestava komponována a jak je předvedena. 
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Penalizace - srážky: 

- chybějící pozdrav -2,0 b 
- nedodržení pravidel pro danou disciplínu -2,0 b 
- komunikace vedoucího se svojí skupinou při vystoupení (hlasité počítání dob, hlasité pokyny 
soutěžícím) -2,0  
- v případě opuštění soutěžní plochy soutěžící (podskupinou soutěžících) -0,5 b 
- v případě nedodržení pod a nad časový limit (za každých 5s navíc) -0,5 b 
- pád náčiní -0,5 b 
- pád soutěžící -0,5 b 
- zanechání náčiní na soutěžní ploše po pádu (déle jak 8 dob) -0,5 b 
- nevhodný kostým -0,5 b 
- pochod na pravou nohu -0,5 b 
- nesynchronizace (duo-trio, mini formace, velké formace, formace) -0,1 b 
- nesprávný náklon hůlky při rotaci -0,1 b (pokaždé) 
- break -0,1 b (pokaždé) 
- přerušení sestavy soutěžícími (nedokončená sestava) DISKVALIFIKACE 

 

Bonus: 

- technická náročnost – max. 5 bodů 
- výjimečný projev, choreografie – max. 5 bodů 

 

Nepenalizováno: 

- přešlap při zvedání náčiní za čarou 
- podání spadlého náčiní jiným soutěžícím nebo jinou osobou 

 

Konečný výsledek je: 

- při hodnocení 3-4 porotců se škrtá jedna nejnižší a jedna nejvyšší známka a odečtení penalizace. 
- při hodnocení 5 porotců se škrtá vždy nejnižší a nejvyšší známka v každé hodnotící oblasti a odečtení 
penalizace. 

 

14. Porota 

 

Podmínkou být porotcem je dosažení věku 18-ti let. Porotcem se může stát každý se zkušenostmi 
v tanečním oboru (mažoretky, twirling, pom-pom, apod.) Porotce by neměl mít  žádného svého zástupce v 
uvedené soutěži, jestliže ovšem nastane situace, kdy v soutěži v dané kategorii/disciplíně bude mít svého 
zástupce, hodnotit danou kategorii/disciplínu bude náhradní porotce. Porotce může být osoba určená 
pořadatelem (vyhlašovatelem) soutěže. Počet porotců je stanoven pořadatelem (vyhlašovatelem) soutěže 
na 3-5 (jeden z nich je předseda poroty) + technický porotce včetně měřiče času. 
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Putovní pohár Mezinárodní soutěže mažoretek a twirlingu států Evropské unie + finanční 
odměna ve výši 1.000,-- Kč (dále jen pohár) se uděluje pouze v kategorii Baton Velká 
formace, nebo Baton Mini formace. Na základě rozhodnutí poroty bude po ukončení 
vystoupení Baton VF a Mini formace vybrána disciplína a věková kategorie ve které se 
Pohár bude předávat. Pohár obdrží tým s největším počtem celkových bodů porotou 
vybrané disciplíně a věkové kategorie. V případě rovnosti bodů rozhoduje o udělení Poháru 
předseda poroty. 

 

Technický tým: 

Technický tým je složen z operátorů PC, sčítatelů bodů, zapisovatele diplomů apod. 

 

Termíny základních (postupových) kol a kola finálového: 

21.11. 2015 1. základní (postupové) kolo soutěže MCEU Krupka U Teplic (CZ) – ZRUŠENO 8.11. 2015 
06.02. 2016 2. základní (postupové) kolo soutěže MCEU Prostějov (CZ) 
20.02. 2016 3. základní (postupové) kolo soutěže MCEU Postoloprty (CZ) 

02.04. – 03.04. 2016 finálové kolo soutěže MCEU Kadaň (CZ) 

15. Ostatní - platnost pro všechny soutěžní sekce 

 

- chlapci se mohou účastnit v jakékoliv kategorii 
- soutěžní hudba je libovolná 
- soutěžící by měli využívat celou taneční plochu 
- kostým soutěžících, účes a líčení mají být korektní ve vztahu k náčiní, věkové kategorii a charakteru 
hudby, barevná škála a kombinace barev je  libovolná, může se lišit u podskupin nebo u vedoucí 
(kapitánky) 
- u kostýmu není povolené holé břicho 
- soutěžící může být ze soutěže diskvalifikován, když nenastoupí na své vystoupení po třetí výzvě 
moderátorem, registrační ani startovní poplatek se v tomto případě nevrací 

 

16. Závěrečná ustanovení 

 

Startovní listina bude uvedena na stránkách ČMO (www.czechmajorettes.cz) v propozicích nejpozději 
týden před konáním každého kola soutěže. 

Dopravu na soutěže pořádaných ČMO si soutěžící hradí sám. 

Bodování od porotců bude uvedeno na internetových stránkách soutěže nejpozději do tří dnů po ukončení 
jednotlivých kol (3x základní (postupové), 1x finálové kolo). 

Po dobu celé soutěže jsou vedoucí skupin plně odpovědní za jednotlivé členy svého souboru a v případě 
poškození zařízení, či jiných věcí nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny, popř. doprovodné osoby. 
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Veškerý pohyb mažoretek, vedoucích, rodičů a příbuzných na taneční ploše, mimo ni, v šatnách či v jiných 
místech haly a jejím okolí je na vlastní nebezpečí. 

Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí. Soutěž – akce není pojištěna. Vedoucí odpovídají za pojištění 
všech jejich účastníků - členek skupin, sólo formací a doprovodu. 

Pořadatel v době konání jednotlivých kol neodpovídá za ztrátu věcí či majetku účastníků, jako jsou 
videokamery, fotoaparáty, mobily, a další, a za jakékoli škody na nich vzniklé. 

Dodržování pokynů pořadatelů soutěže pořádaných ČMO (MCEU) při používaní videokamer a fotoaparátů 
při jednotlivých kolech soutěže je povinné. 

Při nedodržení termínu zaplacení registračního poplatku může být daný tým ze soutěže diskvalifikován. 
V případě již zaplaceného registračního poplatku po termínu zaplacení, pokud nebude s pořadatelem 
(vyhlašovatelem) soutěže dohodnuto jinak se registrační poplatek nevrací. 

Za neetické a nesportovní chování v průběhu soutěže může být skupině (odpovědnému vedoucímu) 
udělena peněžní sankce určená dle závažnosti ve výši 500,- až 5.000,-Kč. (např. neslušné vyjadřování 
nebo fyzické napadení zúčastněných osob, neovládnutí se při vyhlašování výsledku, atd.). 

Porota má právo strhnout body (max. 5 bodů) případně i soutěžícího nebo tým diskvalifikovat se soutěže 
za nevhodné chovaní trenérů, dětí i rodičů po celou dobu konání jednotlivé soutěže (akce) jednotlivého 
soutěžního kola. V případě strhnutí bodů za nevhodné chování to musí porota zdůvodnit ve výsledku 
provinivšího se soutěžícího. 

Soutěžící nemusí být přítomen na zahájení, ale musí být přítomen alespoň dvě hodiny před plánovaným 
časem jeho vystoupení dle vyvěšené startovní listiny na stránkách ČMO a pozdní příjezd musí nahlásit 
pořadateli soutěže. 

Výsledky mohou být vyvěšeny na předem určených místech v jednotlivých kolech vždy po ukončení a 
následného vyhlášení každé kategorie: děti, kadetky, junioři, senioři. 

Pořadatel má v případně nutnosti k dispozici zdravotníka. 

Odvolání (protest) proti hodnocení poroty je možné podat neprodleně po vyhlášení kategorie, které se 
protest týká pouze u předsedy poroty, případně u komisaře (hl. pořadatele soutěže) a to pouze písemnou 
formou. Odvolat se může pouze vedoucí souboru, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Společně 
s odvoláním je nutné zaplatit hlavnímu pořadateli nevratný poplatek za odvolání ve výši 200,-- Kč (8 Euro). 
Na pozdější odvolání (protesty) nebude brán zřetel. Výsledek protestu bude oznámen podávajícímu 
nejpozději do 3 dnů od podání protestu. 

Během všech pořádaných soutěží ČMO (MCEU) se budou pořizovat zvukové a filmové záznamy. Účastí 
na soutěžích poskytuje účastník (soutěžící) svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie nebo audio/video 
záznamy s jeho osobou, které jsou zhotoveny během soutěží, nebo v souvislosti s ní, mohou být použity 
prostřednictvím jakéhokoli současné nebo budoucí technické metody pořadatelem (vyhlašovatelem) 
soutěže pro reklamní a propagační účely, a to bez peněžní náhrady a časového omezení. 

Po zveřejnění startovní listiny na webu ČMO (vždy to bude cca jeden týden před každým kolem) již není 
možné měnit či vyškrtávat soutěžící z jiných důvodů než z důvodů onemocnění nebo vážných rodinných 
důvodů. 

Soubory přihlášené po uzávěrce – registrace přihlášek jednotlivých základních (postupových) kol soutěže 
MCEU se mohou soutěže zúčastnit, ale pouze se souhlasem pořadatele (vyhlašovatele) soutěže. 

V soutěži MCEU může být ve finálovém kole zvlášť ještě vyhlášen nejlepší zahraniční účastník a oceněn 
věcnou cenou. 
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Zakoupením jakékoliv z forem vstupenky (startovného) návštěvník (soutěžící) soutěží pořádaných ČMO 
vyjadřuje souhlas se shora uvedenými podmínkami v závěrečném ustanovení které se ho týkají a 
současně souhlasí s poskytnutím osobních údajů dle následujících podmínek: 
Účastník (soutěžící) souhlasí se zařazením všech jím v rámci registračního formuláře poskytnutých 
osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele (vyhlašovatele) soutěží, jakožto správce, a s 
jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely pořadatele 
(vyhlašovatele), tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích (soutěžích) a 
jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 
č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník (soutěžící) bere na 
vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné. 

Ve finálovém kole budou uděleny soutěžícím ve skupině „A“ + tam kde nejsou rozděleny skupiny 
(Výkonnostní dělení) ve všech věkových kategorií a ve všech disciplínách za umístění na prvních třech 
místech v konečném pořadí následující tituly: 
1.místo  –  Mistr států Evropské unie 
2.místo  –  I. Vicemistr států Evropské unie 
3.místo  –  II. Vicemistr států Evropské unie 
Titul je vždy doplněn specifikací (druh náčiní). 

Pořadatel (vyhlašovatel) soutěže  může ustavit v jakémkoli soutěžním kole VIP porotu, která uděluje 
zvláštní cenu za originalitu choreografie, mimořádné vyjádření hudby či za nápadité kostýmy aj. VIP porota 
bývá složená z představitelů obcí a krajů, senátorů, sportovců, umělců, zpěváků, čestných hostů, sponzorů 
a partnerů ČMO. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel v průběhu 2. ročníku soutěže MCEU. 

Změny v pravidlech označeny zelenou barvou byly schváleny organizačním týmem soutěže MCEU 
ze dne 8.11., 17.11. a 30.12. 2015. 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1. 2016. 


