
PROPOZICE MAŽORETKOVÉ A TANEČNÍ SOUTĚŽE 

Nepostupová mažoretková a taneční soutěž                                            
O Postoloprtský střevíc 2014 

 
 

Pořadatel:              Dům Dětí a mládeže Postoloprty (DDM) a   
                                               Kulturní zařízení města Postoloprty (KZMP) 
 
Termín soutěže:             neděle 11. května 2014, 10.00 hod.  

Místo soutěže:             Postoloprty, tělocvična ZŠ Postoloprty II.stupně, Draguš 581  

Kontakt na pořadatele:  Hana Valentová – tel.č.: 731 610 573  (DDM)  

                                                Dana Poštová – tel.č.: 731 612 118 (KZMP)                                                                                                                                  

Informace o soutěži:             Jaromír Vápeník – tel.č.: 604 209 614                                                      

Porota pro rok 2014:  1)  Mojmír Maděrič    (herec, moderátor) 

                                                2)  Kateřina Čechová  (trenérka a tanečnice společenského tance) 

                                                3)  Edita Kubíková      (porotce ve svazu mažoretek NBTA) 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a poroty v průběhu soutěže.                                       

Porota má právo za nevhodné chování dětí i rodičů mimo soutěžní plochu skupinu diskvalifikovat. 

Protesty proti výslednému hodnocení není možno podat. 

Věkové kategorie:   

I.    mateřinky            do 6 let  (průměr do 6,4)         

II.   děti          7 let - 11 let   (průměr od 6,5 do 11,4)   

III.  junioři       12 let-15 let   (průměr od 11,5 do 15,4) 

IV.  hlavní kategorie                       16 let                (průměr od 15,5 a výše) 
 

Aritmetický průměr je součet věku všech členů ve skupině, děleno počtem členů ve skupině. 
Aritmetický průměr se nezaokrouhluje a platí první desetinné místo.                                              
Rozhodující je dosažený  věk    v roce konání soutěže, tj. 2014. 
 
 



Mažoretkové soutěžní disciplíny: 
 
1.           Sólo 
2.           Duo, trio 
3.           Formace (minimální počet členů ve formaci je 4) 
V uvedených soutěžních mažoretkových disciplínách z jedné skupiny je možno přihlásit nejvíce     v 
 každé věkové kategorii 2 x Sólo, 2 x Duo / Trio, ale pouze 1x formace. 

 

Taneční soutěžní disciplíny:  

4.         Hip Hop, Street Dance                                                                                                                                 
5. Break Dance                                                                                                                                                      
6. Disko formace                                                                                                                                      
7. Show formace                                                                                                                                          
8. Ostatní tance (country tance, lidové tance, scénické tance atd.)                                                      
Tato kategorie může být rozdělena do dalších podkategorií dle počtu přihlášených skupin 

  
Taneční disciplíny jsou bez omezení (soutěží se dle věkových kategorií a soutěžních disciplín).                
V tanečních disciplínách je možné vystupovat ve všech druzích tanců (např. scénický, lidový, country, 
Hip Hop, taneční aerobic atd.).  
Soutěží se v 1 tanci a minimální počet účastníků ve skupině je stanoven na 4.  
V mažoretkových i v tanečních disciplínách jsou povoleny k samotnému vystoupení rekvizity.                                                        
Minimální počet skupin (u mažoretek též v disciplíně Sólo, Duo / Trio)v jednotlivých soutěžních 
kategoriích (dle věku) je stanoven na 2. V případě, že tato podmínka nebude dodržena, vyhrazuje si 
pořadatel právo sloučit uvedené soutěžní disciplíny. 
   
Časový limit pro všechny soutěžní disciplíny: 
-  minimální délka vystoupení  – 1:30 min. 
-  maximální délka vystoupení –  6:00 min.     
 
Odměny:  
Pro 1.– 3. místo diplomy, poháry nebo medaile. Pro ostatní skupiny jsou připraveny účastnické listy.           
V každé věkové kategorii bude ještě udělena jedna zvláštní cena poroty za nejlepší choreografii.  

Hudební nahrávka:  
Nahrávka musí být na CD s označením čísla skladby a se jménem taneční skupiny (nejlépe ve 
formátu *.mp3)! Nahrávka se předá u prezentace a předávající odpovídá za technickou kvalitu 
záznamu a přesné určení skladby k soutěži. 
  
Účast v soutěži:  
Soutěž je určená pro všechny členy tanečních a mažoretkových souborů z DDM, ZUŠ, ZŠ, klubů a 
dalších. Dáváme možnost vystupovat i těm, kteří kvůli velké rozdílnosti věku ve skupině na některé 
soutěže nemohou. Důležitý je celkový věkový průměr skupiny, chceme dát prostor všem… 

Startovné:      30,- Kč za účastníka/1 soutěžní vystoupení                                                       

                                     

Vstupné pro diváky:    od 1 do 4 let:                     zdarma 

                                       od 5 do 9 let:     10,-- Kč za osobu 

                                       od 10 let výše:   20,-- Kč za osobu  

                                       1x vedoucí ke každému nahlášenému souboru vstupné zdarma 

 



Předpokládaný časový harmonogram: 
 
10.00 hod.– 10.45 hod.   prezence 
11.00 hod.        zahájení soutěže 
15.00 hod. – 16.00 hod. předpokládaný konec soutěže vč. vyhlášení III. a IV. věk. Kategorie 
 
 
Přesný časový harmonogram bude upřesněn až dle počtu přihlášených soutěžících. 
 
Poznámka: 
První dvě věkové kategorie budou vyhodnoceny po II. věkové kategorii.                                   
III. a IV. věková kategorie budou vyhodnoceny až  po skončení  všech soutěžních vystoupení. 
 

Místo konání soutěže: 

Tělocvična II. stupně ZŠ Postoloprty, Draguš 581.   GPS: 50°21'27.875"N, 13°41'28.381"E                                                                           
Vchod do tělocvičny je z pravé strany od hlavního vchodu budovy II. stupně ZŠ Postoloprty.  

 

Upozornění !!! 

Povrch – parkety – nutné přezutí soutěžících i doprovodu.                                                                  
Obuv musí mít bílou podrážku.  

Ostatní informace: 
Pořadatel nenese zodpovědnost za odcizení či ztrátu cenných věcí v průběhu celé soutěže. Za veškeré 
soutěžící nesou plnou zodpovědnost jejich vedoucí a doprovázející osoby. Parkování je možno na 
neplaceném parkovišti na Mírovém náměstí oproti budově Městského úřadu v Postoloprtech, nebo u 
ZŠ pro osobní automobily. Pitný režim pro soutěžící bude zajištěn. Přihlašovatel svým podpisem 
(vypsáním svého jména a příjmení) na přihlášce současně prohlašuje, že odpovídá za dodržení 
věkových kategorií a vypisuje datum narození všech soutěžících. Každý soutěžící musí mít připraven 
doklad k ověření věku dle přihlášky (karta pojištěnce, u starších OP/CP). Je možná namátková 
kontrola věku dle přihlášek v soutěži. Pokud se při kontrole zjistí, že nebude věk totožný s uvedeným 
na přihlášce, bude soutěžící diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného. Soutěž není pojištěna. 

Přihlášky:  
 

Přihlášky zasílejte písemně na adresu:  

Hana Valentová, DDM Postoloprty, Jiráskovo náměstí 490, 439 42 Postoloprty  

E-mailem: postoloprtskystrevic@seznam.cz  

 
Jmenný seznam soutěžících s daty narození a věkem je nutné posílat současně s přihláškou.   
Případné opravy (změny) jsou přijímány pouze písemně, nebo e-mailem.                                                
Ve výjimečných případech se mohou opravy nahlásit také přímo u prezence v den konání soutěže. 
 
Uzávěrka přihlášek:    30. 4. 2014 

Těšíme se na Vás  
Za pořadatele soutěže Mgr. Hana Valentová. 

¨ 
 



 
POZOR DŮLEŽITÉ !!!  
 
                                  Změny v propozicích: 
 
 

MAŽORETKOVÉ A TANEČNÍ SOUTĚŽE 

Nepostupová mažoretková a taneční soutěž                                                            
O Postoloprtský střevíc 2014 

 
Pro velký počet přihlášených závodníků jak z řad mažoretek, tak tanečnic a z důvodu částečné 
rekonstrukce technických prostor přilehlých k tělocvičně umístěné v budově 2. stupně ZŠ Postoloprty 
na Draguši se pořadatelé soutěže rozhodli rozdělit soutěž následovně: 
 
 

Taneční soutěž o Postoloprtský střevíc 2014 
POZOR  ZMĚNA !!! 
Datum a místo konání:   neděle 11.05.2014,  tělocvična budova 1. stupně ZŠ Postoloprty, 
                                          Komenského ul. 386, Postoloprty 
 
Časový harmonogram: 
 
09.30 – 10.30             Prezence 
10:30                          Porada poroty 
10:45                          Porada vedoucích kolektivů 
11.00                  Zahájení soutěže 
13.15                         Vyhlášení všech výsledků 
 
 
Složení poroty: 
 
-  Kateřina Čechová, Louny 
   (trenér sportovního tance, tanečnice, instruktor zumba fitness, instruktor aerobicu) 
-  Radka Kruťová, Chomutov 
    (od roku 1992 do roku 2013 aktivní tanečnice taneční školy STARDANCE Chomutov,  
    5x mistryně světa v malé skupině v kategorii disco dance, 1 x mistryně světového poháru  
    v kategorii street show velkých formací, 2007 – 2008 cvičitelka malých tanečníků) 
-  Dalibor Večerka, Praha 
   (dlouholetý lektor skotských tanců, bývalý tanečník country tanců) 
-  Dana Poštová, Postoloprty – náhradní porotce 
    (ředitelka Kulturního zařízení města Postoloprty) 
 
 
 
 

 
 

 



POZOR DŮLEŽITÉ !!!  
 
                                  Změny v propozicích: 
 

Mažoretková soutěž o Postoloprtský střevíc 2014 
POZOR  ZMĚNA !!! 
Datum a místo konání:   neděle 11.05.2014,  tělocvična budova 2. stupně ZŠ Postoloprty, 
                                          Draguš 581, Postoloprty 
 
Časový harmonogram: 
 
08.30 – 09.30      Prezence 
09:30                   Porada poroty 
09:45                   Porada vedoucích kolektivů 
10.00           Zahájení soutěže 
13.25 – 13:45       Přestávka 
13:45 – 14:00      Vyhlášení disciplín Pom-Pom + I. a II. soutěžní kategorie mažoretek 
14:00                    Zahájení soutěží III. a IV. kategorie 
17:45                    Vyhlášení soutěží III. a IV. kategorie 
 
Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být připraven  
minimálně 2 hodiny před plánovaným zahájením disciplíny, ve které startuje a pozdní příjezd musí 
v dostatečném předstihu oznámit zasláním sms na tel. číslo 604209614. 
 
Přechod do tělocvičny (místo konání soutěže) v budově 2. stupně ZŠ Draguš z prostor 
vyhrazených pro převlékání do kostýmů bude cca. 50 metrů venkovním prostorem !!!  
    
Složení poroty: 
 
-  Edita Kubíková, Ostrov nad Ohří 
   (porotce ve svazu mažoretek NBTA) 
-  Jana Žikavská, Ostrov nad Ohří 
   (aktivní členka skupiny Oskarky Ostrov nad Ohří, 9x mistr ČR v družstvech a 8x mistr ČR  
    individuálně v twirlingu) 
-  Mojmír Maděrič, Praha 
   (moderátor a herec známý z televizních obrazovek) 
-  Lenka Kramperová, Brandýs nad Labem – náhradní porotce 
    (aktivní tanečnice orientálních a historických tanců) 
 

Vstupné pro diváky:     

 

Děti do výše 1 metru:      Zdarma                                        

Ostatní děti do 15 let:     10,-- Kč za osobu 

Od 15 let výše:                 20,-- Kč za osobu  

                                           1x vedoucí ke každému nahlášenému souboru vstupné zdarma 

Pokud si divák zakoupí vstupné v jedné z uvedených tělocvičen má vstup do druhé tělocvičny po 
předložení již zaplacené vstupenky vstup zdarma !!! 

 



Přechod do tělocvičny z budovy 1. stupně (taneční soutěž) do tělocvičny v budově                          
2. stupně (mažoretková soutěž) je v čase maximálně 10 minut volným tempem !!! 

 

Ostatní důležité informace: 

 

-  Při registraci jednotlivých souborů (jedinců) zaplatí vedoucí souborů startovné ve výši  30,- Kč za 
jednoho účastníka/1soutěžní vystoupení dle počtu zaslaných v přihlášce na soutěž. 

-  Při registraci podepíší vedoucí souborů či jejich zástupci čestné prohlášení jménem celého souboru, 
že souhlasí s tím, aby fotografie či pořízený videozáznam na samotné soutěži mohli použít pořadatelé 
soutěže pro propagační účely. 
 
-  Při nevhodném chování jednotlivých soutěžících či jejich diváků popřípadě nenastoupení 
soutěžícího po třetí výzvě moderátorem soutěže může soutěžícímu hrozit diskvalifikace ze soutěže bez 
nároku na vrácení startovného.  
 
-   Poslouchejte moderátora soutěže, bude Vás průběžně informovat o případných změnách. 

-   Startovka je pouze orientační (může dojít ke změnám, např.z důvodu onemocnění děvčat) 

-   Žádáme vedoucí o překontrolování (hlavně překlepů jmen apod.) 

-   V prostoru, který je vyhrazen pouze na převlečení po ukončení soutěže, prosíme vedoucí o 
zajištění pořádku. V opačném případě může být účtován vedoucím poplatek za úklid zmíněných 
prostor a to také v případě škody způsobené ve vyhrazených prostorech. 
 
-  Je přísně zakázáno nosit jakékoli občerstvení včetně různých nápojů, vyjma nápojů v plastových 
láhvích, do tělocvičny, kde bude probíhat samotná soutěž. 

-  Po dobu celé soutěže jsou vedoucí skupin plně odpovědni za jednotlivé členy a jejich věci . 

-  V průběhu celé soutěže bude přítomen zdravotník. 
-  V samotné soutěži porota hodnotí náročnost včetně jejího provedení a celkový dojem. 
 
 
 
Ostatní informace zaslané v propozicích společně s přihláškou zůstávají beze změn. 
 

Těšíme se na Vás  
Za pořadatele soutěže Mgr. Hana Valentová, ředitelka DDM Postoloprty. 

 


