
 - 1 - 

O Postoloprtský střevíc 2015 
soutěž v tanci a mažoretkovém sportu 

 
 

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Postoloprty  a mažoretky BezeVšeho DDM 
 Postoloprty 
 Jiráskovo nám. 490 
 439 42 Postoloprty 
 www.postoloprty.cz/ddm 
 
Kontaktní osoba: Hana Valentová, tel.: 731 610 573, nebo 415 783 102 (ředitelka DDM) 
 
Informace o soutěži: Česká mažoretková organizace 
 Dvořákova 583 
 439 42 Postoloprty 
 www.czechmajorettes.cz 
 
Kontaktní osoba ohledně organizace soutěže: Jaromír Vápeník, tel.: 604 209 614 
 
Charakter soutěže: 2. ročník nepostupové soutěže v tanečním a mažoretkovém 
 sportu, 
 není nutná registrace v žádném tanečním a mažoretkovém svazu či 
 organizaci (CDO, NBTA, IMA, Sekce mažoretek svazu hudebníků 
 apod.), je vhodné i pro začínající skupiny a jednotlivce, soutěž je 
 hodnocena na základě estetického dojmu  
 
Termín konání: sobota 21. března 2015 – taneční soutěž 
 neděle 22. března 2015 – mažoretková soutěž 
 
Místo konání: Ústecký kraj – město Postoloprty, tělocvična II. stupně ZŠ Postoloprty 
 Draguš 581. (GPS: 50°21'27.875"N, 13°41'28.381"E) 
 
Přihláška: podání do 12. března 2015, pozdější termín je možný pouze po telefonické 
 domluvě 
 vyplněné přihlášky zasílejte pouze na email: 
 postoloprtskystrevic@seznam.cz 
 
Předběžný časový harmonogram: 
8:00 - 14:00 prezentace, všichni soutěžící nemusí být přítomni na zahájení soutěže 
10:00 zahájení soutěže, podrobný časový harmonogram a startovní listina bude vyvěšena 
cca 7 dní před soutěží na stránce www.czechmajorettes.cz , po otevřením stránky kliknout 
na odkaz „O Postoloprtský střevíc“ 
 
Prostorové zkoušky: 
při velkém zájmu organizátor soutěže umožní tuto zkoušku pouze pro kategorie mateřinky 
a děti 
 
Startovné: 50,- Kč/ 1 soutěžící v 1 kategorii  (vybírá se při registraci) 
 (soutěží-li 1 soutěžící ve 3 disciplínách, platí 3 x 50,-) 
 
Divácké vstupné: 20,- Kč děti 5 – 15 let + důchodci + ZTP 
 30,- Kč 15 let a více 
 2x vedoucí ke každému nahlášenému týmu vstupné zdarma 
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Odměny: 
1. – 3. místo diplomy a medaile + malá odměna, 1. – 3. místo mini formace a velké formace 
ještě poháry + malá odměna pro každého z týmu, dále bude udělena jedna cena 
pořadatele, v každé věkové kategorii bude ještě udělena jedna zvláštní cena poroty za 
nejlepší choreografii 
 
Ubytování: 
možnost ubytování v DDM Postoloprty (50,- Kč na osobu, nutná karimatka, spacák, 
přezůvky – počet míst omezen, nutno včas zajistit) 
 
Stravování: 
občerstvení bufetového typu – pití, cukrovinky, ohřívaná uzenina, slané pečivo apod. 
 
Technické zázemí: 
podlaha parkety (v kozačkách podkluzuje), taneční prostor 12 x12 m2, omezený prostor 
v šatnách, pokud soutěžící vyžaduje soukromí pro převlečení, musí přijet oblečená již 
z domova 
 
Soutěžní disciplíny: 
 
Tanec (pouze skupiny, formace v počtu 4 – 25 soutěžících): 
1. Hip Hop, Street Dance 
2. Break Dance 
3. Disko formace 
4. Show formace 
5. Ostatní tance (country tance, lidové tance, scénické tance, společenské tance 

atd.) 
Disciplína pod č. 5, může být rozdělena do dalších poddisciplín dle počtu přihlášených 
skupin. V tanečních disciplínách se soutěží dle věkových kategorií. V tanečních 
disciplínách je možné vystupovat ve všech druzích tanců (např. scénický, lidový, country, 
Hip Hop, taneční aerobic atd.). V každé soutěžní taneční disciplíně může každá skupina 
soutěžit pouze v jednom tanci, vyjma tanců v disciplíně - ostatní tance. V tanečních 
disciplínách jsou povoleny k vystoupení rekvizity. 
 
Mažoretky (bez pochodového defilé): 
6. Sólo 1 hůlka 
7. Sólo 2 hůlky 
8. Sólo improvizace 1 hůlka (pouze pro kategorie junior a senior) – informace viz. 
 níže 
9. Duo 1 hůlka 
10. Mini formace (pouze skupina v počtu 3 – 7 soutěžících) 
11. Velká formace (pouze skupina, formace v počtu 8 – 25 soutěžících) 
 
Sólo improvizace 1 hůlka (pouze pro kategorii junior a senior) 
Přihlásit se mohu i soutěžící kategorie děti a kadetky, ale budou sloučeny do kategorie 
junior. Všem přihlášeným do kategorie „Sólo Improvizace“ bude odesláno e-mailem 
nejdříve koncem měsíce února deset písniček (každá bude v čase dvou minut), které 
budou dány do losování. Při zahájení samotné soutěže vylosuje zástupce organizátora 
soutěže nejdříve jednu z deseti písniček, která bude použita na improvizaci kategorie sólo 
junior a poté druhou, která bude použita na improvizaci kategorie senior. 
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Twirling (bez výkonnostního rozdělení): 
12. Rytmické taneční Sólo 1 hůlka 
13. Rytmické taneční Duo 1 hůlka 
14. Twirlingová Mini formace   (pouze skupina v počtu 3 – 8 soutěžících) 
15. POM – POM (pouze skupina, formace v počtu 4 – 25 soutěžících) 
 
V uvedených soutěžních mažoretkových  disciplínách je možno přihlásit z jednoho týmu 
pouze 1x Mini formaci a 1x Velkou formaci. V Twirlingu je možno přihlásit z jednoho týmu 
pouze 1x Twirlingovou Mini formaci a 1x POM – POM. Při nedostatečném počtu 
přihlášených (minimální počet soutěžících jsou 4.) soutěžících jak v tanečních, tak 
v mažoretkových disciplínách a Twirlingu si pořadatel vyhrazuje právo sloučit disciplíny a 
věkové kategorie. 
 
V případě velkého počtu přihlášek, budeme muset další odmítnout, proto 
neotálejte s přihlášením! 
 
Věkové kategorie pro všechny disciplíny: 
 
Sólo 
děti do 8 let 
kadetky 9 - 11 
juniorky 12 - 14 
seniorky 15 - a více let 
 
Duo – Mini formace, Velká formace a POM - POM 
počítají se průměrem 
 
 součet věku všech soutěžících 
věkový průměr = --------------------------------------------- 
 počet soutěžících ve skupině 
 
děti mladší max. do 5,99 
děti starší 6,00 - 7,99 
kadetky mladší 8,00 - 10,99 
kadetky starší 11,00 - 11,99 
juniorky mladší 12,00 - 13,99 
juniorky starší 14,00 - 14,99 
seniorky mladší 15,00 - 25,99 
seniorky starší 26,00 a více let 
 
Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže, tj. v roce 2015! 
 
 
Časový limit: 
Sóla a dua (mažoretky, twirling) je časový limit: 
min. 1:00 – max. 2:30 min. (bez času na příchod a odchod) 
 
Pro ostatní formace (tance, mažoretky, twirling) je časový limit: 
min. 1:00 – max. 5:00 min. (bez času na příchod a odchod) 
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Hudba: 
Hudba je libovolná, každá skladba musí být připravena samostatně na nepoškozeném CD 
(např. 3 vystoupení = 3x CD). Jednotlivé skladby doporučujeme mít nahrané též na 
FLASHDISK pro případ poškození CD. Každé CD musí být řádně označeno názvem 
skupiny a číslem skladby. Nástup a odchod bez hudby! Po dobu skladby smí vedoucí 
setrvat v prostoru vyznačeném pro zvukaře. 
 
Za nenačtení CD neručí ani pořadatel soutěže, ani zvukař! 
 
Kostým: 
Kostým je libovolný, dle uvážení soutěžící, obuv rovněž. Bude přihlédnuto ke vhodnosti 
kostýmu a věku soutěžící, nedoporučujeme však odhalená břicha. 
 
Porota: 
Porotcem bude vedoucí, či asistent(ka), trenér(ka) působící alespoň dva roky pro disciplíny 
mažoretky a twirling v mažoretkovém souboru, pro disciplíny tance alespoň dva roky v 
tanečním souboru či osoba určená organizátorem soutěže. 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. Počet porotců je stanoven pořadatelem soutěže na 3 – 5. Jmenný 
seznam porotců bude oznámen na stránkách soutěže www.czechmajorettes.cz nejpozději 
společně se startovní listinou. V samotné soutěži porota hodnotí náročnost včetně jejího 
provedení a celkový dojem. 
 
Účast v porotě v letošním roce přislíbili:  
 
Lubomír Kábrt 
Několikanásobný mistr ČR v twirlingu. Mistr Evropy 2011 v twirlingu.  
Umělecký šéf, manažer a choreograf v T.B.D. art school (Twirling, Baton, Dance). 
 
Klára Ondrašíková 
Vícemistrině ČR 2012 v twirlingovém duu s Lubomírem Kábrtem.  
Pedagog a trenér v T.B.D. art school (Twirling, Baton, Dance). 
 
Petra Samáková 
Několikanásobná mistryně ČR v klasické mažoretce v sólové i skupinové kategorii.            
Mažoretka roku 2002. V současné době trenérka přípravky klasických mažoretek. 
 
 
Ostatní - platnost pro všechny soutěžní disciplíny: 
 
− v disciplíně mažoretky a twirling při používání twirlingových prvků, bude brán zřetel na 

jejich správné provedení 
 

− v disciplíně mažoretky a twirling se s náčiním musí neustále pracovat 
 

− v disciplíně mažoretky a twirling při pádu hůlky musí soutěžící hůlku ihned zvednout 
 

− u Mini formací ani u Velkých formací v disciplíně mažoretky a twirling není povinná 
kapitánka 
 

− chlapci se mohou účastnit v jakékoliv kategorii a v jakékoliv disciplíně 
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− poskoky, skoky a výkopy s použitím prvků jsou povoleny, akrobatické a gymnastické 
prvky jsou povoleny pouze na osobní zodpovědnost vedoucí souboru 

− žádné další doplňující náčiní než je uvedeno v pravidlech není povoleno 
 

− soutěžící by měli využívat celou taneční plochu 
 

− nástup a odchod bez složité choreografie 
 

− 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), vysoké boty nejsou povinné 
 

− soutěžící může být ze soutěže diskvalifikován, když nenastoupí na své vystoupení po 
třetí výzvě moderátorem, poslouchejte moderátora soutěže, bude Vás průběžně 
informovat o případných změnách 
 

− v případě diskvalifikace z jakéhokoli důvodu (např. hrubé napadení poroty, veřejné 
hanobení průběhu soutěže, apod.) se nevrací startovní poplatek 
 

− dopravu si hradí soutěžící ze svých vlastních zdrojů 
 

− po dobu celé soutěže jsou zákonní zástupci (vedoucí skupin) plně odpovědní za 
jednotlivé členy svého souboru a v případě poškození zařízení DDM či ZŠ Postoloprty, 
či jiných věcí nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny, pořadatel soutěže nenese 
zodpovědnost za odcizení či ztrátu, nebo poškození cenných věcí v průběhu celé 
soutěže 
 

− porota má právo za nevhodné chování dětí i rodičů mimo soutěžní plochu skupinu 
diskvalifikovat 
 

− protesty proti výslednému hodnocení není možno podat 
 

− pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a poroty v průběhu soutěže 
 

− v případě účasti v soutěži vedoucí souborů či jejich zástupci souhlasí jménem celého 
souboru,  že fotografie či pořízený videozáznam na samotné soutěži může použít 
pořadatel či organizátor soutěže pro propagační účely apod. 
 

− je přísně zakázáno nosit jakékoli občerstvení včetně různých nápojů, vyjma nápojů 
v plastových láhvích, do tělocvičny, kde bude probíhat samotná soutěž 
 

− soutěžící souhlasí s propozicemi soutěže a čestně prohlašuje, že se jimi bude řídit, 
samotná soutěž není pojištěna 
 

− v případě kontroly věku je povinen mít u sebe průkaz totožnosti, kde je možno zjistit 
daný věk (studentský průkaz, zdravotní kartičku, u starších OP/CP apod.) 

 
− Přihlášky na soutěž naleznete na stránce:  www.czechmajorettes.cz. Po otevření 

stránky kliknout na odkaz „O Postoloprtský střevíc“ a poté kliknout na odkaz 
přihláška. 


