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Obecná pravidla a propozice soutěže tanečních Mini formací, 
Formací, Velkých formací a párů (dále jen formace)  

„O postoloprtský střevíc 2016“ 
 

Pořadatel:   Dům dětí a mládeže Postoloprty  a mažoretky BezeVšeho DDM Postoloprty               
   Jiráskovo nám. 490                                       
   439 42 Postoloprty                                        
                        http://www.postoloprty.cz/ddm.asp 
 
Odpovědný zástupce pořadatele:    Hana Valentová, tel.: 731 610 573, nebo 415 783 102  
                                                              
Informace o soutěži:     www.czechmajorettes.cz 

                                        facebook: Ddm Postoloprty 
 
Kontaktní osoba ohledně organizace soutěže:     Jaromír Vápeník, tel.: 604 209 614 
                                                                                     
Charakter soutěže:   
Soutěž je určena pro všechny školy, kluby, taneční skupiny apod., zabývající se některou z vypsaných 
disciplín z celé ČR a je hodnocena hlavně na základě estetického dojmu. Soutěž je vhodná  jak pro 
začínající skupiny, tak pro začínající taneč. páry. Není nutná registrace v žádné taneční organizaci.  
 
Termín konání:  neděle 21. února 2016 
 
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 10. února 2016, pozdější termín je možný pouze po telefonické domluvě  
                     na tel.: 604 209 614 Jaromír Vápeník, osoba zodpovědná za organizaci celé soutěže,           
                     vyplněné přihlášky zasílejte pouze na email:   postoloprtskystrevic@seznam.cz 
                        
Předběžný časový harmonogram:   
09:00 -13:00 prezentace, všichni soutěžící nemusí být přítomni na zahájení soutěže 
           11:00 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“, nebo na facebooku Ddm Postoloprty. 
 
Startovné: 70,-  Kč na osobu, platí se každý start, maximálně však 280,- Kč za účast v soutěži, 
tzn., že pokud soutěžící bude soutěžit ve více jak čtyřech formacích (disciplínách), tak hradí vždy 
pouze 280,- Kč. Za více jak 4 disciplíny již soutěžící další startovné neplatí. Startovné je splatné 
v den soutěže, a to v hotovosti při prezentaci. K platbě startovného si připravte aktuální seznam 
účastníků, který jste si jistě vytiskli při přihláškách na soutěž. Pro rychlejší odbavení prosíme 
vedoucí o lísteček s údaji, které budou napsány na příjmový doklad. 

 
Divácké vstupné:     Zdarma   děti do 7 let + ZTP 
Děti do 7 let budou na soutěž vpuštěny pouze za doprovodu dospělé osoby, která ovšem v případě 
vyžádání zástupců organizátora soutěže (pořadatele) musí prokázat jakýmkoli dokladem věk dítěte.  
                                   20,- Kč   děti 8 – 15 let + důchodci  
                                   50,- Kč     15 let a více 
Na každých 15 přihlášených soutěžících do soutěže má 1 vedoucí kolektivu vstupné zdarma.  

 
Odměny:       
Každý soutěžící obdrží při registraci malý dárek od pořadatele soutěže. 
Dále bude udělena 1x cena pořadatele, 1x  cena poroty a 1x cena partnera soutěže města Postoloprty. 
Medaile + diplom pro soutěžící umístěný na 1. - 3. místě celkového pořadí v tan. párech a Mini formacích. 

      Medaile + diplom + pohár  pro tým umístěný na 1. - 3. místě celkového pořadí ve Formaci a Velké formaci  
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Prostorové zkoušky: 
budou určeny dle možnosti až po konečném celkovém počtu přihlášených soutěžících. 
 
Ubytování:   možnost ubytování ze soboty 20.2.2016 na neděli 21.2.2016 v DDM Postoloprty,  
při velkém zájmu bude ubytování zajištěno ve třídách na II. stupni ZŠ Postoloprty na Draguši           
v místě konání soutěže za 50,-- Kč na osobu, nutná vlastní karimatka a spacák + přezůvky. 
 
Stravování:  občerstvení během soutěže bude bufetového typu – pití, cukrovinky, ohřívaná 
uzenina, slané pečivo apod. + nabízíme možnost objednání na sobotu 20.2. večeře a na neděli 
21.2. snídaně a oběda závaznou objednávkou přímo na firmu, která bude zajišťovat občerstvení    
na soutěži. Jídelníček včetně ceny a veškerých informacích o platbě bude uveřejněn na stránkách 
soutěže www.czechmajorettes.cz a na facebooku: Ddm Postoloprty nejpozději do 10.1.2016. 
 
Technické zázemí:   pro soutěž bude vymezený taneční prostor 14 x12 m2, povrch Baletizol,  
dostatečný, ale omezený prostor na převlékání. Ve všech případech se jedná pouze o převlékárny, 
nikoliv šatny, nenechávejte si zde cenné věci, organizátor neručí za případné ztráty. 
                                    
Rozdělení soutěžních disciplín: 
 
A.  Páry  (dua)               2    tanečníci (soutěžící) 
B.  Mini formace      3 - 8    tanečníků (soutěžících) 
C.  Formace              9 -16  tanečníků (soutěžících) 
D.  Velká formace  17 - 24  tanečníků (soutěžících) 
 
1.   Hobby dance páry STT (Standardní tance) - waltz, tango, valčík, quickstep  
2.   Hobby dance páry LAT (Latinsko-americké tance) - samba, čača, rumba, jive 
3.   Latinoshow formace  
4.   Plesová formace 
5.   Parketová taneční kompozice (+ výrazový tanec, balet, Jazz dance formace) 
6.   Disko dance (+ Street Disko)                                                                                                                       
7.   Street dance Hip Hop (+ Street dance Break)                                                                                                                      
8.   Aerobic (+ taneční Zumba)                                                                                                                                           
9.   Ostatní tance (+ lidové, národně společenské, orientální, gipsy, country, folklor, Rock´n´roll 
                               a další styly, které nejsou zahrnuty v ostatních soutěžních disciplínách) 
  
V uvedených disciplínách se soutěží dle věkových kategorií. V soutěžních disciplínách v každé 
věkové kategorii je možno soutěžit z jednoho týmu pouze v jednom tanci, vyjma soutěžních 
disciplín, kde pod samotným uvedeným číslem jednotlivé disciplíny je uvedeno více poddisciplín. 
Například v disciplíně uvedené pod č. 7. Street dance Hip Hop (+  Street dance Break) může vždy 
jednotlivý soutěžící soutěžit jednou jak v disciplíně Street dance Hip Hop, tak jednou v uvedené 
poddisciplíně pod názvem Street dance Break. Pokud soutěžící bude chtít soutěžit v jedné 
disciplíně ve dvou věkových kategoriích, musí požádat písemně (e-mailem) o výjimku organizátora 
soutěže. Jinak týmu který toto poruší, hrozí diskvalifikace ze soutěže. Jedna osoba může soutěžit jen 
za jeden tým, klub, organizaci apod., dvojitý start není možný. Rekvizity a kulisy jsou povoleny. 
 
Věkové kategorie pro všechny taneční disciplíny: 
 
počítají se průměrem 
                              
                              součet věku všech soutěžících ve formaci (skupině), páry 
věkový průměr = ---------------------------------------------------------------------------------- 
                               počet všech soutěžících ve formaci (skupině), páry 
 
PVK     - přípravka      věkový průměr    max. do 6,00                
DVK     - děti               věkový průměr     6,01  -   8,50                
KVK     - kadeti           věkový průměr     8,51  - 11,50              
JVK      - junioři           věkový průměr   11,51  - 15,50         
DOVK  - dospělí          věkový průměr   15,51  - 35,00 
SVK     - senioři           věkový průměr   35,01 a více let 
 
rozhodující je věk (rok narození), dosažený v roce konání soutěže, tj. v roce 2016 
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Časový limit (délka choerografie):  

Taneční páry a Mini formace  1:00 – 3:00 minuty 
                                                (bez času na nástup a odchod) 
 
Formace a Velké formace:      1:30 – 5:00 minut  
                                                 (bez času na nástup a odchod) 
Maximální délka nástupu je 30 vteřin, maximální délka odchodu je též 30 vteřin.   
 
V případě velkého počtu přihlášek, budeme muset další odmítnout, proto neotálejte s přihlášením. 
 
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 je bez hudby! Po dobu skladby smí vedoucí setrvat v prostoru vyznačeném pro 
zvukaře. Za nenačtení CD neručí ani pořadatel, ani organizátor soutěže, ani zvukař. 

Kostým:                                                                                                                                              
Kostým je libovolný, dle uvážení soutěžících, obuv rovněž. Bude přihlédnuto ke vhodnosti kostýmu 
a věku soutěžících, nedoporučujeme však odhalená břicha. 

Porota:                                                                                                                                                     
Výkony soutěžících jsou hodnoceny prostřednictvím odborné, nezávislé poroty (rozhodčích) určené 
organizátorem soutěže. Porotci posuzují jednotlivé výkony prostřednictvím předem určeného 
bodovacího systému. V samotné soutěži porota hodnotí náročnost včetně jejího provedení a 
celkový dojem. Soutěž hodnotí vždy lichý počet porotců, přičemž min. počet je 5. Porotce by neměl 
mít  žádného svého zástupce v uvedené soutěži, jestliže ovšem nastane situace, kdy v soutěži v 
některé věkové kategorii/disciplíně bude mít svého zástupce, hodnotit tuto věkovou 
kategorii/disciplínu bude vždy náhradní porotce. Jmenný seznam porotců bude oznámen cca. jeden 
týden před soutěží na internetových stránkách www.czechmajorettes.cz společně se start. listinou.  

Bodové srážky:  Předseda poroty (hlavní rozhodčí) má také jako jediný právo dávat bodové srážky 
a to za nedodržení nebo překročení časového limitu a to v rozsahu 5 -29 vteřin 0,5 bodu, 30 vteřin 
a více 1bod. Za nevhodný oděv, nevhodné chování i mimo vystoupení, nedovolené prvky v dané 
disciplíně 0,5 bodu. Za nesprávně a nebezpečně provedené náročnější gymnastické prvky 1 bod. 

Ostatní - platnost pro všechny soutěžní disciplíny a všechny věkové kategorie: 
 
-  chlapci se mohou účastnit v jakékoli kategorii a v jakékoli disciplíně 
 
-  poskoky, skoky a výkopy s použitím prvků jsou povoleny, akrobatické a gymnastické prvky jsou 
povoleny pouze na osobní zodpovědnost vedoucí souboru 
 
-  soutěžící by měli využívat v době svého vystoupení celou taneční plochu 
 
-  nástup a odchod bez složité choreografie 
 
-  kostým soutěžících, účes a líčení mají být korektní ve vztahu k náčiní (rekvizitě), věkové kategorii 
a charakteru hudby, barevná škála a kombinace barev je  libovolná  
 
-  proti hodnocení poroty není možné podat odvolání (protest)  
 

-  po dobu celé soutěže jsou zákonní zástupci (vedoucí skupin) plně odpovědni za jednotlivé členy        
svého souboru, za udržení pořádku v šatnách a za neničení majetku a zařízení šaten (převlékáren) 

 

- v případě poškození zařízení a věcí DDM či ZŠ Postoloprty, či jiných spolupořadatelů akce nesou 
odpovědnost za škodu zákonní zástupci - vedoucí skupiny  
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-  pořadatel – organizátor soutěže nenese zodpovědnost za odcizení či ztrátu, nebo poškození 
cenných – osobních věcí, kohokoli či komukoli v průběhu konání celé soutěže 
 
-  v případě kontroly věku je povinen mít u sebe soutěží či vedoucí souboru průkaz totožnosti, kde 
je možno zjistit daný věk (studentský průkaz, zdravotní kartičku, u starších OP/CP apod.) 

 
-  pořadatel či organizátor soutěže si vyhrazuje právo prostřednictvím vlastních členů týmu či 
najatých firem s audio a audiovizuálními + fotografickými službami pořídit záznam při samotné 
soutěži, tyto záznamy mohou využít pro svoji osobní potřebu a dále může pořadatel či organizátor 
soutěže disponovat se jmény soutěžících a jejich vedoucích včetně názvu jednotlivých týmů či párů 
pro využití prezentace akce ve sdělovacích prostředcích nebo tyto skutečnosti šířit i jinak mediálně 
či je využít podobným způsobem - propagační účely apod. bez nároku na jakoukoli odměnu, každý 
soutěžící, vedoucí souboru, nebo zákonný zástupce soutěžícího tak bere na vědomí, že svou 
účastí a účastí soutěžícího na soutěži dává najevo, že s výše uvedenými podmínkami souhlasí  
 
-  focení a natáčení je povoleno v prostorech vymezené pro diváky zdarma 
 

-  je přísně zakázáno nosit jakékoli občerstvení včetně různých nápojů, vyjma nápojů v plastových 
láhvích, do tělocvičny (haly), kde bude probíhat samotná soutěž 
 
-  soutěžící může být ze soutěže diskvalifikován, když nenastoupí na své vystoupení po třetí výzvě 
moderátorem, moderátor bude průběžně informovat o případných změnách 
 
-  porota má právo za nevhodné chování dětí i rodičů mimo soutěžní plochu skupinu diskvalifikovat 
 
-  v případě diskvalifikace z jakéhokoli důvodu (např. hrubé napadení poroty, veřejné hanobení 
průběhu soutěže, apod.) se nevrací startovní poplatek 
 
-  pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a poroty  
 
-  účast v soutěži je na vlastní nebezpečí, vedoucí odpovídají za pojištění všech jejich účastníků 
jednotlivých členů skupin, tanečních párů a doprovodu 
 
-  organizátor soutěže (pořadatel) si vyhrazuje právo sloučit některé disciplíny či věkové kategorie 
v případě malého počtu přihlášených Mini formací, Formací, Velkých formací, nebo tanečních párů  
 
-  bodování od porotců bude uvedeno na internetových či facebook. stránkách soutěže nejpozději 
do týdne po ukončení samotné soutěže 
 
-  veškerý pohyb soutěžících, vedoucích, rodičů a příbuzných na taneční ploše, mimo ni, v šatnách 
(převlékárnách) či v jiných místech tělocvičny (haly) a jejím okolí je na vlastní nebezpečí 
 
-  soutěžící nemusí být přítomen na zahájení, ale musí být přítomen alespoň dvě hodiny před 
plánovaným časem jeho vystoupení dle startovní listiny uvedené na internetových či facebook. 
stránkách soutěže a svůj pozdní příjezd musí nahlásit organizátorovi soutěže na tel.: 604 209 614 
 
-  pořadatel soutěže má v případně nutnosti na samotné soutěži k dispozici zdravotníka 
 
-  soutěž – akce není pojištěna 
 
-  soutěžící (vedoucí souborů) souhlasí s pravidly - propozicemi taneční soutěže „O postoloprtský 
střevíc 2016“ a svou účastí v soutěži souhlasí, že se jimi bude řídit 
 
-  dopravu na soutěž a zpět si hradí každý soutěžící (tým) ze svých vlastních zdrojů 
 
-  tyto obecná pravidla a propozice soutěže nabývají účinnosti dnem 05.01. 2016 


