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pouze za předpokladu schválené výjimky radou federace.

3.3. Soutěže MČR CMF se konají v term
3.4. Konkrétní termíny jednotlivých sout

uvedeny ve společném termínovém kalendá
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4.1. Výše poplatků 
• 200 Kč člen (1osoba/nezáleží na po
• 500 Kč registrovaný 

Pokud soutěžící soutěží pouze v sóloformaci (sólo, duo/trio), 
hradit částku za případný "virtuální" 
V případech kdy má člen platné 
Federaci náleží 50% sleva za roč

4.2. Termíny pro zaplacení: 
• Platí se na základě vystavené faktury na ú
• Termín pro zaplacení poplatku za 
• Pro identifikaci platby je nutné zadat variabilní symbol 
• Bez uhrazení poplatku v p

potvrzena. 
• Poplatek se po řádném uhrazení již nevrací.
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OUTĚŽNÍ ŘÁD 2017 

1. Název a vyhlašovatel soutěže 

eské republiky České mažoretkové Federace. 
ízeno dle pravidel a soutěžního řádu CMF. 

Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem soutěže MČR CMF je Česká Mažoretková Federace z.s., 
ákova 583, 439 42 Postoloprty, IČO: 05530415  

2. Druh soutěže 

R CMF je celostátní kvalifikační (postupová) soutěž mažoretek (s hůlkou a žezlem), POM
), FLAG (vlajky) a mažoretek se dvěma druhy náčiní (mix).  

žní disciplíny jsou uvedeny v pravidlech CMF.  
R CMF je kvalifikací pro mezinárodní soutěže: 

ME European Majorettes Association  
CZECH MAJORETTES FEDERATION  

 další mezinárodní soutěže 

3. Termínový kalendář 

řihlášek pro všechny disciplíny a věkové kategorie uvedené v pravidlech CMF je do 

řihlášené po uvedeném termínu přihlášek se mohou soutěže M
edpokladu schválené výjimky radou federace. 
R CMF se konají v termínech od 26.3. - 11.6.2017. 

Konkrétní termíny jednotlivých soutěžních kol (může dojít ke změně) včetně sout
ném termínovém kalendáři s Českou Twirlingovou Federací.  

ČR CMF již nebude možné měnit či odhlašovat soutěžící z jiných d
ní nebo vážných rodinných důvodů, které budou muset být oznámeny písemnou formou 

lenské poplatky za členství ve federaci 2017 

len (1osoba/nezáleží na počtu startů v soutěži) 
rovaný oddíl/klub 
ěží pouze v sóloformaci (sólo, duo/trio), tak nemusí být registrován v oddíle a tím i 

"virtuální" oddíl/klub. V takovém  případě je brán pouze jako individuální 
člen platné členství jak v České Mažoretkové Federaci, tak v 

Federaci náleží 50% sleva za roční členství na výše uvedené poplatky.  

ě vystavené faktury na účet č.:  115-3789920237/0100 
Termín pro zaplacení poplatku za členství je uveden na faktuře. 
Pro identifikaci platby je nutné zadat variabilní symbol – číslo faktury. 
Bez uhrazení poplatku v předepsané výši nebo při neidentifikovatelné platb

řádném uhrazení již nevrací. 
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eská Mažoretková Federace z.s., 

ůlkou a žezlem), POM-POM 

kové kategorie uvedené v pravidlech CMF je do 

ihlášek se mohou soutěže MČR CMF zúčastnit 

ě četně soutěžních měst jsou 

ěžící z jiných důvodů, než z 
, které budou muset být oznámeny písemnou formou 

být registrován v oddíle a tím i 
 je brán pouze jako individuální člen. 

eské Mažoretkové Federaci, tak v České Twirlingové 

ikovatelné platbě nebude registrace 



 

 

 

5.1. Výše poplatků (startovné) pro č
• Sólo 200 Kč/1soutěžící (osoba) za každý start, platí se tolikrát, kolikrát
• Duo/Trio, Miniformace, Velká formace, Rodi

Kč/1soutěžící (osoba)  za každý start, platí se tolikrát, kolikrát sout
5.2. Nečlen CMF hradí v základních postupových kolech dvojnás

CMF již musí být členem CMF a tím nadále hradí poplatky jako 
5.3. Startovné za sóloformace a skupiny se hradí uhrazením faktury dle její splatnosti p

3789920237/0100 za počet osob uved
neudělí dle předem zaslané písemné žádosti výjimku ohledn
v hotovosti. 

6.1. Postupový klíč pro postup ze základního (postupo
upřesněn až po uzávěrce přihlášek do sout

6.2. Soutěžící, kteří si postup do finále M
startu na pohárové soutěži Postoloprtský St
v celkovém pořadí získají od po
finálového kola MČR CMF a to jak ve výkonnostní t

6.3. Ve výkonnostní třídě „B“ soutě
celkového pořadí v kvalifikač
CMF do výkonnostní třídy „A“. O samot
kola soutěžní porota. Pokud tak sout
na písemné oznámení radě federace, že dokon
Pokud takto postupující neučiní, tak ve finálovém kole bude sout
kole a to ve výkonnostní třídě „B“ .

6.4. Přímý postup z MČR CMF na ME EMA 2017:
• Ve finálovém kole M

kategoriích, které jsou v pravidlech uvedeny jako postup na ME EMA postupují skupiny                      
a sóloformace umístě
pravidlech EMA na rok 2017). Další pos
EMA na rok 2017,a to nejpozd

• Sóloformace a Velké formace, kte
roce 2017 zároveň na ME EMA také do disciplíny show 

• Na ME EMA se soutě
stránkách CMF, pokud je CMF do té doby obdrží od organizace EMA.

6.5. Přímý postup z MČR CMF na ME MCEU 2017:
• Ve finálovém kole M

kategoriích, které jsou v pravidlech CMF uvedeny jako postup na ME MCEU postupují skupiny a 
sóloformace umístěné na 1.
finálovém kole MČR CMF ud
divokou kartu pro postup na ME MCEU. 
divokých karet. Soutě
nejpozději do jednoho týdne po ukon

• Ve výkonnostní třídě
uvedeny jako postup na ME MCEU postupují skupiny a sóloformace umíst
celkového pořadí s tím, že tito postupující již budou na ME MCEU sout
postupujícími z výkon. t

• Na ME MCEU se soutě
6.6. Pokud soutěžící ve výkonnost

kole MČR CMF ve výkonnostní t
CMF již pouze do výkonnostní tř
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5. Poplatek (startovné) 2017 

 (startovné) pro členy CMF: 
č ěžící (osoba) za každý start, platí se tolikrát, kolikrát soutě

Duo/Trio, Miniformace, Velká formace, Rodičovské týmy, Pochodové defilé, Formace 100 
žící (osoba)  za každý start, platí se tolikrát, kolikrát soutěžící startuje.

len CMF hradí v základních postupových kolech dvojnásobné startovné, v případ
lenem CMF a tím nadále hradí poplatky jako řádný člen. 

Startovné za sóloformace a skupiny se hradí uhrazením faktury dle její splatnosti př
čet osob uvedených a evidovaných na přihlášce do soutěže , pokud 

edem zaslané písemné žádosti výjimku ohledně provedení platby za startovné a to na platbu 

6. Postupový klíč 

 pro postup ze základního (postupového) kola do finálového kola  M
ě řihlášek do soutěže. 

í si postup do finále MČR CMF nevybojují ze základních (postupových) kol, mohou využít 
ěži Postoloprtský Střevíc 27.5.2017, a v této soutěži, pokud se umístí na 1.

adí získají od pořadatele soutěže zelenou kartu CMF“ a tím dodate
R CMF a to jak ve výkonnostní třídě „A“, tak ve výkonnostní tř ě
ě „B“ soutěžní sóloformace, Miniformace a Velká formace pokud

adí v kvalifikačním (postupovém) kole, má možnost postoupit do finálového kola M
řídy „A“. O samotném postupu musí nejdříve rozhodnout na konci kvalifika

žní porota. Pokud tak soutěžní porota učiní, tak postupující má po kvalifikač
ě federace, že dokončí MČR CMF ve finálovém kole ve výkonnostní 

Pokud takto postupující neučiní, tak ve finálovém kole bude soutěžit jako v kvalifika
řídě „B“ .  

R CMF na ME EMA 2017: 
Ve finálovém kole MČR CMF ve výkonnostní třídě „A“ v disciplínách a ve v
kategoriích, které jsou v pravidlech uvedeny jako postup na ME EMA postupují skupiny                      
a sóloformace umístěné na 1.- 5. místě celkového pořadí (pokud tento poč
pravidlech EMA na rok 2017). Další postupující budou oznámeni po zveřejn
EMA na rok 2017,a to nejpozději do finálového kola MČR CMF. 
Sóloformace a Velké formace, kteří postoupí na ME EMA v disciplíně Pom

ň na ME EMA také do disciplíny show mažoretka.  
Na ME EMA se soutěží dle pravidel EMA, která budou vyvěšena nejpozdě
stránkách CMF, pokud je CMF do té doby obdrží od organizace EMA. 

R CMF na ME MCEU 2017: 
e finálovém kole MČR CMF ve výkonnostní třídě „A“ v disciplínách a ve v

kategoriích, které jsou v pravidlech CMF uvedeny jako postup na ME MCEU postupují skupiny a 
ěné na 1.- 7. místě celkového pořadí. Rada CMF může, ale také ne
ČR CMF udělit od osmého místa níže umístěním soloformacím a skupinám 

divokou kartu pro postup na ME MCEU. Rada může k postupu využít celkem pouze p
divokých karet. Soutěžícímu, který by v tomto případě získal divokou kartu to bud

ji do jednoho týdne po ukončení finálového kole MČR CMF.  
řídě „B“ v disciplínách a ve věkových kategoriích, které jsou v pravidlech CMF 

uvedeny jako postup na ME MCEU postupují skupiny a sóloformace umíst
řadí s tím, že tito postupující již budou na ME MCEU soutě

postupujícími z výkon. třídy „A“.  
Na ME MCEU se soutěží dle pravidel CMF. 

žící ve výkonnostní třídě „B“ se 2 roky po sobě umístí vždy v celkovém po
R CMF ve výkonnostní třídě „B“ na stupni vítězů, musí se přihlásit do dalšího ro

CMF již pouze do výkonnostní třídy „A“.  
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soutěžící startuje. 
ovské týmy, Pochodové defilé, Formace 100 

ěžící startuje. 
obné startovné, v případě postupu do MČR 

Startovné za sóloformace a skupiny se hradí uhrazením faktury dle její splatnosti předem na účet č: 115-
ěže , pokud rada federace 

 provedení platby za startovné a to na platbu 

vého) kola do finálového kola  MČR CMF bude 

R CMF nevybojují ze základních (postupových) kol, mohou využít 
ži, pokud se umístí na 1.- 4.místě 

že zelenou kartu CMF“ a tím dodatečně postoupí do 
 „A“, tak ve výkonnostní třídě „B“..  

žní sóloformace, Miniformace a Velká formace pokud se umístí na 1. místě 
ním (postupovém) kole, má možnost postoupit do finálového kola MČR 

íve rozhodnout na konci kvalifikačního 
iní, tak postupující má po kvalifikačním kole pět dní čas 

R CMF ve finálovém kole ve výkonnostní třídě „A“. 
žit jako v kvalifikačním (postupovém) 

línách a ve věkových 
kategoriích, které jsou v pravidlech uvedeny jako postup na ME EMA postupují skupiny                      

adí (pokud tento počet nebude změněn v 
tupující budou oznámeni po zveřejnění postupů asociací 

í postoupí na ME EMA v disciplíně Pom-Pom postupují v 

šena nejpozději do 30.4. 2017 na 

 „A“ v disciplínách a ve věkových 
kategoriích, které jsou v pravidlech CMF uvedeny jako postup na ME MCEU postupují skupiny a 

ůže, ale také nemusí po 
ěním soloformacím a skupinám 

že k postupu využít celkem pouze pět 
 získal divokou kartu to bude oznámeno 

kových kategoriích, které jsou v pravidlech CMF 
uvedeny jako postup na ME MCEU postupují skupiny a sóloformace umístěné na 1. místě 

adí s tím, že tito postupující již budou na ME MCEU soutěžit společně pouze s 

 umístí vždy v celkovém pořadí ve finálovém 
řihlásit do dalšího ročníku MČR 



 

 

 

7.1. Účast ve finálovém kole MČR CMF je podmín
členstvím ve federaci. 

7.2. Soutěžícím skupiny a sóloformace, kterým není více jak 15 let, musí být doprovázeny osobou starší více 
jak 18 let. Tato osoba je zodpov
pobytu v místě konání soutěže.

8.1. Minimální počet rozhodčích v každém sout
boduje dle platných pravidel CMF. 

8.2. Členem odborné poroty může být jen certifikovaný porotce CMF, nebo 
rozhodčí z jakéhokoli jiného státu než z 
sportovní komise. 

8.3. Odbornou porotu pro soutěže jmenuje sport
8.4. Sportovní manažer jmenuje pro každou sout
8.5. Porotce nesmí být ve střetu zájmu. Tzn., že by porotce nem

kole. Pokud ovšem nastane situace kdy v sout
svého zástupce, tak tuto kategorii/disciplínu bude za n

8.6. Stížnost - odvolání, nebo protest (dále jen stížnost) na rozhodnutí poroty, nebo proti domn
soutěžního řádu či pravidel je možno podat pouze písemn
předem vyplněném formuláři CMF. Formulá
Vyplněný formulář musí být zaslán poštou na adresu 
podání) nebo je možno stížnost zaslat emailem všem 

8.7. Oblečení porotců musí mít spole
8.8. Porotce se při své práci plně vě
8.9. Pokud bude součástí protestu videozáznam protestujícího týmu/skupiny, musí být doloženo video celé 

kategorie, ne pouze vystoupení týmu/skupiny.
8.10. Za podání stížnosti pořadatel požaduje složení vratné kauce ve výši 300 K

Výsledek stížnosti bude protestujícímu sd
obdržení kauce.  

8.11. Není-li stížnost uznána, vratná kauce propadá ve prosp
stížnosti se poplatek vrací zpět 

8.12. Stížnost může podat pouze vedoucí, nebo trenér mažoretkového týmu/skupiny který je uveden na 
přihlášce k soutěži.  

8.13. Pokud bude na některé soutě
tým/skupina jednala proti soutě
titul či některé ocenění, tento titul 
pohárem. Pokud by tým/skupina neodevzdala to, co jí nenálež
pořízení nových diplomů, medailí nebo pohár

9.

9.1. Veškeré soutěže se hodnotí bodovým nebo skatingovým systémem. Konkrétní systém hodnocení 
jednotlivé soutěže bude na požádání sd

9.2. Výsledky budou po skončení sout
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7. Účast v soutěži 

ČR CMF je podmíněna přijetím přihlášky soutěžícího, její registrací a platným 

žícím skupiny a sóloformace, kterým není více jak 15 let, musí být doprovázeny osobou starší více 
jak 18 let. Tato osoba je zodpovědná jak za chování soutěžících tak soutěžního doprovodu p

ěže. 

8. Porota, rozhodčí 

čích v každém soutěžním kole jsou 3 bodoví rozhodčí a 1 technický. Hodnotí se a 
boduje dle platných pravidel CMF.  

ůže být jen certifikovaný porotce CMF, nebo členem poroty m
í z jakéhokoli jiného státu než z ČR,  který bude doporučen ke schválení rad

ěže jmenuje sportovní manažer a schvaluje ji rada CMF. 
Sportovní manažer jmenuje pro každou soutěž předsedu poroty. 

řetu zájmu. Tzn., že by porotce neměl mít žádného svého zástupce v sout
kole. Pokud ovšem nastane situace kdy v soutěžním kole respektive v dané kategorii/disciplín
svého zástupce, tak tuto kategorii/disciplínu bude za něj vždy hodnotit náhradní porotce.

odvolání, nebo protest (dále jen stížnost) na rozhodnutí poroty, nebo proti domn
i pravidel je možno podat pouze písemně nejpozději do 3 dnů po skon

ném formuláři CMF. Formulář CMF bude ke stáhnutí na webových stránkách CMF. 
 musí být zaslán poštou na adresu České Mažoretkové Federace (rozhodující je datum 

podání) nebo je možno stížnost zaslat emailem všem členům rady s naskenovaným podpisem. 
 musí mít společenský charakter. 

ě věnuje hodnocení soutěžních choreografií. 
ástí protestu videozáznam protestujícího týmu/skupiny, musí být doloženo video celé 

kategorie, ne pouze vystoupení týmu/skupiny. 
řadatel požaduje složení vratné kauce ve výši 300 Kč, která je splatná na ú

sledek stížnosti bude protestujícímu sdělen po obdržení kauce na účet, a to nejpozd

li stížnost uznána, vratná kauce propadá ve prospěch pořadatele. V případě od
stížnosti se poplatek vrací zpět na účet stěžovaného.  

že podat pouze vedoucí, nebo trenér mažoretkového týmu/skupiny který je uveden na 

které soutěžící podána oprávněná stížnost a při řešení stížnosti se potvrdí, že 
jednala proti soutěžnímu řádu, či pravidel CMF může být týmu/skupině

ění, tento titul či ocenění může být odebráno společně s diplomem s medailemi, nebo 
pohárem. Pokud by tým/skupina neodevzdala to, co jí nenáleží, bude muset uhradit finan

ů, medailí nebo pohárů do maximální výše 4 000 Kč. 

9. Způsob hodnocení a výsledky 

že se hodnotí bodovým nebo skatingovým systémem. Konkrétní systém hodnocení 
že bude na požádání sdělen vždy před zahájením soutěže. 

čení soutěže zveřejněny vždy na internetových stránkách CMF.
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ěžícího, její registrací a platným 

žícím skupiny a sóloformace, kterým není více jak 15 let, musí být doprovázeny osobou starší více 
ěžního doprovodu při soutěži a 

čí a 1 technický. Hodnotí se a 

členem poroty může být také 
en ke schválení radě CMF manažerem 

 

l mít žádného svého zástupce v soutěžním 
v dané kategorii/disciplíně bude mít 

j vždy hodnotit náhradní porotce. 
odvolání, nebo protest (dále jen stížnost) na rozhodnutí poroty, nebo proti domnělému porušení 

ů po skončení soutěže, na 
 CMF bude ke stáhnutí na webových stránkách CMF. 

é Federace (rozhodující je datum 
m rady s naskenovaným podpisem.  

ástí protestu videozáznam protestujícího týmu/skupiny, musí být doloženo video celé 

č, která je splatná na účet CMF. 
et, a to nejpozději do 14 dnů od 

řípadě odůvodněného podání 

že podat pouze vedoucí, nebo trenér mažoretkového týmu/skupiny který je uveden na 

řešení stížnosti se potvrdí, že 
že být týmu/skupině, pokud získala nějaký 

ě s diplomem s medailemi, nebo 
í, bude muset uhradit finanční náhradu na 

že se hodnotí bodovým nebo skatingovým systémem. Konkrétní systém hodnocení 

ny vždy na internetových stránkách CMF. 



 

 

 

10.1. Tituly: 
Výkonnostní třída „A“ 
a) v kvalifikačním kole: 

• 1.místo  
• 2.místo  
• 3.místo   

b) ve finále: 
• 1.místo – Mistr ČR
• 2.místo – Vicemistr Č
• 3.místo – II. Vicemistr 

Tituly se udělují ve výkonnostní t
uděleny pouze v případě, že se sout
dua/tria nebo 3 skupiny. Titul je vždy dopln

 
Výkonnostní třída „B“ 
a) v kvalifikačním kole: 

• 1.místo 
• 2.místo 
• 3.místo 

b) ve finále: 
• 1.místo 
• 2.místo 
• 3.místo 

10.2. Ceny: 
Soutěžící získávají diplomy a medaile za 1.
každé výkonnostní třídě + skupiny získávají za umíst
diplomy nebo věcné ceny nejsou pro vít

10.3. Vyhlašovatel (pořadatel) soutě
za originalitu choreografie, mimo
nejpočetnější soutěžní skupinu apod.). 
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10. Tituly a ceny 

ČR 
Vicemistr ČR  
II. Vicemistr ČR   

lují ve výkonnostní třídě „A“ v každé disciplíně a v každé věkové kategorii. Tituly budou 
ě, že se soutěže v dané kategorii a disciplíně zúčastní alespo

dua/tria nebo 3 skupiny. Titul je vždy doplněn specifikací (druh náčiní). 

žící získávají diplomy a medaile za 1.- 3. místo v v celkovém pořadí v každém sout
ř ě + skupiny získávají za umístění 1.- 3. místo ještě 1 ks poháru. Medaile, poháry, 

nejsou pro vítěze vymahatelné. 
adatel) soutěže může udělit v jakémkoli soutěžním kole další zvláštní ceny (nap

za originalitu choreografie, mimořádné vyjádření hudby,  nejstaršího a nejmladšího ú
žní skupinu apod.).  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Česká Mažoretková Federace z.s. 
řákova 583, 439 42 Postoloprty 

IČ: 05530415  
Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem  

oddíl L, vložka číslo 10241  
www.czechmajorettes.cz 

ěkové kategorii. Tituly budou 
častní alespoň 3 jednotlivci či 3 

adí v každém soutěžním kole a v 
ě 1 ks poháru. Medaile, poháry, 

zvláštní ceny (např. cenu 
ení hudby,  nejstaršího a nejmladšího účastníka soutěže, 



 

 

 

11.1. Hudba k vystoupení je libovolná (s výjimkou disciplín s p
samotné soutěžní vystoupení je bez hudby.

11.2. Skladba se předává předem (v digitálním formátu 
soutěžního vystoupení (registrace)
nejpozději 14 dní před vlastní

11.3. Na vlastní soutěž si hudbu př
záloha). 

11.4. Na soutěžním kole si co nejd
připravených skladeb na playlistu sout

11.5. Za nenačtení Flash disku či CD neru
11.6. Povolené formáty audio soubo

• Soubor MP3 s bitrate minimáln

Soubory musí mít v názvu název vystoupení, ozna
(např.  „Miluše Oulehlová 

11.7. Povolené formáty audio souborů
• Soubor WAV (WMA) se vzorkovací frekvencí 44100 Hz (odpovídá audio CD). 
• Soubor MP3 s bitrate minimáln

Soubory musí být pojmenovány nejprve 
soutěžící + označením vystoupení a sout
(např.  „001 Miluše Oulehlová 

11.8. Požadavky na audio CD: 
• Každé vystoupení 
• Audio CD musí být 

11.9. Při střihu hudby mějte na pamě
Doporučujeme si nechat muziku sest
souborů, MP3 v alespoň 256kbps vzorková
neopomínejte na autorský zákon a práva autor
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11. Hudební doprovod 

ba k vystoupení je libovolná (s výjimkou disciplín s předepsanou skladbou). Nástup a odchod na 
žní vystoupení je bez hudby. 

ředem (v digitálním formátu - souboru) na portál federace již př
(registrace), popřípadě jej bude možno na portálu k registraci doplnit 

ed vlastním soutěžním kolem/soutěží. 
ž si hudbu přivezte sebou na USB FLASH DISKU a CD (bude sloužit jako p

žním kole si co nejdříve po registraci (prezenci) u zvukaře potvrďte správnost a úplnost 
ipravených skladeb na playlistu soutěže.  

či CD neručí pořadatel, ani organizátor soutěže, ani zvukař
Povolené formáty audio souborů pro uložení na portál: 

Soubor MP3 s bitrate minimálně 256kbps 

 
Soubory musí mít v názvu název vystoupení, označení soutěžícího a sout

.  „Miluše Oulehlová – BATON 2 – solo.mp3“) 
Povolené formáty audio souborů pro USB FLASHDISK:   

Soubor WAV (WMA) se vzorkovací frekvencí 44100 Hz (odpovídá audio CD). 
Soubor MP3 s bitrate minimálně 256kbps.    

 
Soubory musí být pojmenovány nejprve číslem skladby dle startovní listiny + jménem 

čením vystoupení a soutěžní disciplíny. 
.  „001 Miluše Oulehlová – BATON 2 – solo.mp3“) 

Každé vystoupení - skladba musí být na samostatném audio CD. 
Audio CD musí být popsané názvem vystoupení, jménem soutěžící a soutě

jte na paměti, že kvalitní zdroj muziky a správný střih je základ úsp
ujeme si nechat muziku sestřihat z originálních zdrojů v co nejlepší kvalit

ň 256kbps vzorkování…) u zkušeného zvukaře. Rozhodně
neopomínejte na autorský zákon a práva autorů muziky. 
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edepsanou skladbou). Nástup a odchod na 

souboru) na portál federace již při vytvoření registrace 
 jej bude možno na portálu k registraci doplnit dodatečně a to 

ivezte sebou na USB FLASH DISKU a CD (bude sloužit jako případná 

ďte správnost a úplnost 

že, ani zvukař. 

ěžícího a soutěžní disciplíny.                                       

Soubor WAV (WMA) se vzorkovací frekvencí 44100 Hz (odpovídá audio CD).  

m skladby dle startovní listiny + jménem 

ěžící a soutěžní disciplíny. 
ih je základ úspěšného výsledku.  

 v co nejlepší kvalitě (CD disků, WAV 
e. Rozhodně při výběru a střihu 



 

 

 

12.1. CMF může zajistit ubytování a stravová
nebo s jinou právnickou či fyzickou osobou, není to však jeho povinností.  Každý ze sout
zajistit ubytování i stravování samostatn
toto bude oznámeno účastníků

12.2. CMF nezodpovídá za jakékoliv finan
místního pořadatele, partnera nebo jiné právnické 

13. Zpracování údaj

13.1. Podáním přihlášky (registrace) ud
zpracovány a užity jeho osobní údaje, které jsou obsaženy v p
vnitřní potřeby federace, pro tiskové informace a informace na webových stránkách. Dále 
souhlasí se správou a uchováváním p
granty a pro potřeby financování aktivit federace. Tyto 
právními předpisy, zejména se zákonem 
Zmíněný souhlas poskytuje č
CMF. 

13.2. Údaje skupiny - jméno a př
klubu/týmu/oddílu mohou být zve
propagačních materiálech, v tiskov

� MČR – mistrovství Č
� CMF – Česká Mažoretková Federace
� ME – mistrovství Evropy
� EMA - European Majorettes Association
� MCEU – zkratka názvu mistrovství Evropy po

15.1. Zjištěné úmyslné změny věkových údaj
u týmu/skupiny částkou 2.500 K
a výkonnostní kategorie. 

15.2. Za pozdní odstoupení jednotlivce nebo týmu/skupiny od ú
týdnů před začátkem soutěže) m
tým/skupina částkou 250 EUR, p
částka bude následně splatná dle splatnosti uvedené na faktu

15.3. Za neetické a nesportovní chování v pr
vedoucímu) udělena peněžní sankce ur
(např. neslušné slovní vyjadřování, fyzické napadení zú
vyhlašování výsledků apod.)  

• Jaromír Vápeník - 
mob.: +420 604 209
email: czechmajorettes@czechmajorettes.cz

• Dana Poštová - manažer 
mob.: +420 603 301 736
email: info@czechmajorettes.cz
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12. Ubytování a stravování 

že zajistit ubytování a stravování ve spolupráci s partnerem či místním spolupo
či fyzickou osobou, není to však jeho povinností.  Každý ze sout

zajistit ubytování i stravování samostatně. Pokud ovšem bude CMF zajišťovat ubytování a stravování, tak 
častníkům soutěže v dostatečném časovém předstihu v propozicích sout

CMF nezodpovídá za jakékoliv finanční ztráty, způsobené zrušením ubytování a stravování ze strany 
e, partnera nebo jiné právnické či fyzické osoby. 

Zpracování údajů o účastnících MČR CMF 

ihlášky (registrace) uděluje člen CMF (soutěžící) souhlas, aby v databázi CMF byly 
zpracovány a užity jeho osobní údaje, které jsou obsaženy v přihlášce a to pro organiza

eby federace, pro tiskové informace a informace na webových stránkách. Dále 
souhlasí se správou a uchováváním předaných osobních údajů pro potřeby zpracování žádostí o dotace a 

y financování aktivit federace. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s p
edpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj

ný souhlas poskytuje člen CMF na dobu platnosti členství a pěti let po ukon

jméno a příjmení vedoucího či trenéra, jméno a příjmení sout
klubu/týmu/oddílu mohou být zveřejněny ve startovních listinách, při zpracování výsledk

ních materiálech, v tiskových informacích, na webové stránce CMF ap. 

14. Legenda použitých zkratek 

mistrovství České republiky 
eská Mažoretková Federace 

mistrovství Evropy 
European Majorettes Association 

zkratka názvu mistrovství Evropy pořádané CMF 

15. Penalizace 

ě ěkových údajů soutěžícího budou penalizovány u jednotlivce 
ástkou 2.500 Kč. Tito soutěžící budou po zjištění změny zařazeni 

Za pozdní odstoupení jednotlivce nebo týmu/skupiny od účasti na Mistrovství Evropy EMA 
ěže) může být jednotlivec sankcionován finanční částkou ve výši 50 EUR a 

ástkou 250 EUR, případně výší částky kterou již za postupujícího vynaložila CMF. Tato 
ě splatná dle splatnosti uvedené na faktuře vystavenou CMF. 

Za neetické a nesportovní chování v průběhu soutěže může být jednotlivci či týmu/skupin
ěžní sankce určená dle závažnosti chování ve výši od 500 K

. neslušné slovní vyjadřování, fyzické napadení zúčastněných osob, neovládnutí se p
 

16. Důležité kontakty 

 generální manažer, 
+420 604 209 614 
czechmajorettes@czechmajorettes.cz 

manažer členské základny 
mob.: +420 603 301 736 

info@czechmajorettes.cz 
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i místním spolupořadatelem soutěže 
i fyzickou osobou, není to však jeho povinností.  Každý ze soutěžící si může 

ťovat ubytování a stravování, tak 
edstihu v propozicích soutěže.  

sobené zrušením ubytování a stravování ze strany 

žící) souhlas, aby v databázi CMF byly 
ášce a to pro organizační, evidenční a 

eby federace, pro tiskové informace a informace na webových stránkách. Dále člen CMF 
eby zpracování žádostí o dotace a 

ěny v souladu s příslušnými 
 osobních údajů, v platném znění. 

po ukončení jeho členství v 

říjmení soutěžícího, název 
ři zpracování výsledků, v 

žícího budou penalizovány u jednotlivce částkou 500 Kč a 
do odpovídající věkové 

asti na Mistrovství Evropy EMA či MCEU (6 
č částkou ve výši 50 EUR a 

ástky kterou již za postupujícího vynaložila CMF. Tato 

/skupině (odpovědnému 
ená dle závažnosti chování ve výši od 500 Kč až do 5.000 Kč. 

ných osob, neovládnutí se při slavnostním 



 

 

 

• Natálie Vápeníková
mob.: +420 737 515 472
email: sport@czechmajorett

• Webové stránky 
http://www.czechmajorettes.cz/

17.

17.1. Při nedostatečném počtu atletů
třídy,  věkové kategorie a disciplíny. Nelze slou

17.2. Pokud se nenaplní některé ze sout
kola a přeřadit atlety (soutěžící) do zbylých sout

17.3. Na výzvu pořadatele či poroty je atlet povinen doložit sv
hodnověrným dokladem (OP, pas, apod.). Poku
bude se s atletem jednat dle pravidel CMF.

17.4. Startovní listina MČR CMF m
stránkách CMF. 

17.5. Postupující atleti na Mezinárodní 
platných pravidel organizací, které jmenované sout
tak je vždy vyvěsí na svých internetových stránkách. 

17.6. Po dobu celé soutěže jsou ve
případě poškození zařízení či zni
plnoleté odpovědné osoby. 

17.7. Veškerý pohyb atletů, vedoucích, rodi
Jednotlivé soutěže pořádané CMF nejsou po
pojištěny pro případ úrazu či náhlé nemoci. Za tyto veškeré skute
žádnou odpovědnost a nemůže být proto na CMF vymáhána finan

17.8. Pořadatel soutěže v době konání jednotlivých sout
účastníků, jako jsou např. videokamery, fotoaparáty, mobily a další, a za jakékoliv šk
Dodržování pokynů pořadatele sout
jednotlivých soutěžních kolech je povinné.

17.9. Během všech pořádaných soutě
Účastí na soutěžích poskytuje ú
fotografie nebo audio/videozáznamy s jeho osobou, které jsou zhotoveny b
s ní, mohou být použity prostř
(vyhlašovatelem) soutěže pro reklamní a propaga

17.10. Pořadatel (vyhlašovatel) soutě
zvláštní cenu např. za originalitu choreografie, za nápadité kostýmy apod. VIP porota bývá v
složená z představitelů obcí, kraj
sponzorů a partnerů CMF. 

17.11. Časový rozpis pro prezenci bude up
uskuteční jednotlivá soutěžní kola.

17.12. Pokud soutěžní skupina /tým př
vystoupit, ale s tím, že nebude hodnocena ve výsledkové listin

17.13. Pokud postupující atleti nebudou moci z jakéhokoli d
Mezinárodní soutěže či na ME, p
Místo postupujícího atleta (soutě
náhradníkům.   

17.14. Dopravu na soutěže pořádaných CMF si všichni atleti hradí sami.
17.15. Tento soutěžní řád je platný pro sezónu M

změny v soutěžním řádu. 
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atálie Vápeníková - sportovní manažer 
mob.: +420 737 515 472 

sport@czechmajorettes.cz 

http://www.czechmajorettes.cz/ 

17. Závěrečné ustanovení, ostatní 

čtu atletů je možno sloučit některé soutěžní vystoupení v rámci své výkonnostní  
kové kategorie a disciplíny. Nelze sloučit výkonnostní třídu „A s výkonnostní t

ěkteré ze soutěžních kol, může rada CMF rozhodnout o zrušení daného sout
ěžící) do zbylých soutěžních kol. 
či poroty je atlet povinen doložit svůj věk kartou pojišt

rným dokladem (OP, pas, apod.). Pokud nebude věk  atleta totožný s věkem uvedený na p
bude se s atletem jednat dle pravidel CMF. 

ČR CMF může být před zahájením jednotlivé soutěže vyvě

Postupující atleti na Mezinárodní soutěže a na ME, případně MS soutěží v těchto sout
platných pravidel organizací, které jmenované soutěže pořádají. CMF jakmile obdrží jednotlivá pravidla, 

sí na svých internetových stránkách.  
že jsou vedoucí skupin plně odpovědní za jednotlivé členy svého 
ř či zničení jiných věcí nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny pop

ů, vedoucích, rodičů a příbuzných na samotné soutěži je na vlastní nebezpe
řádané CMF nejsou pořadatelem pojištěny. Doporučujeme, aby sout

ípad úrazu či náhlé nemoci. Za tyto veškeré skutečnosti pořadatel a ani rada nenesou 
ůže být proto na CMF vymáhána finanční či jiná náhrada.
ě konání jednotlivých soutěžních kol neodpovídá za ztrátu v
ř. videokamery, fotoaparáty, mobily a další, a za jakékoliv šk
řadatele soutěží pořádaných CMF, při používání videokamer a fotoaparát

žních kolech je povinné. 
ádaných soutěží  CMF se budou pořizovat zvukové, filmové a 

žích poskytuje účastník (atlet, vedoucí, rodič apod.) svůj výslovný souhlas s tím, že 
fotografie nebo audio/videozáznamy s jeho osobou, které jsou zhotoveny během soutě

třednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody po
ěže pro reklamní a propagační účely, a to bez peněžní náhrady a 

adatel (vyhlašovatel) soutěže může ustavit v jakémkoliv soutěžním kole VIP porotu, která ud
. za originalitu choreografie, za nápadité kostýmy apod. VIP porota bývá v
ů obcí, krajů, poslanců, senátorů, sportovců, umělců, zpě

asový rozpis pro prezenci bude upřesněn vždy v propozicích a programu sout
ěžní kola. 

žní skupina /tým přijede na soutěž v menším počtu atletů než dovolují pravidla, m
e s tím, že nebude hodnocena ve výsledkové listině.  

Pokud postupující atleti nebudou moci z jakéhokoli důvodu přijmout nominaci na postup do jakékoli 
či na ME, případně MS má povinnost tuto skutečnost neprodleně

Místo postupujícího atleta (soutěžícího) může rada CMF nabídnout postup po dohodě

řádaných CMF si všichni atleti hradí sami. 
ád je platný pro sezónu MČR CMF 2017. Rada CMF si vyhrazuje právo kdykoliv provést 
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žní vystoupení v rámci své výkonnostní  
ídu „A s výkonnostní třídou „B“. 

že rada CMF rozhodnout o zrušení daného soutěžního 

k kartou pojištěnce nebo jiným 
ěkem uvedený na přihlášce, 

ěže vyvěšena na internetových 

ě ěchto soutěžích vždy dle 
ádají. CMF jakmile obdrží jednotlivá pravidla, 

členy svého oddílu-souboru, v 
dnost za škodu vedoucí skupiny popřípadě 

ěži je na vlastní nebezpečí. 
čujeme, aby soutěžící byli 
řadatel a ani rada nenesou 

i jiná náhrada. 
žních kol neodpovídá za ztrátu věcí či majetku 

. videokamery, fotoaparáty, mobily a další, a za jakékoliv škody na nich vzniklé. 
i používání videokamer a fotoaparátů, při 

 fotografické záznamy. 
ůj výslovný souhlas s tím, že 
ěhem soutěží nebo v souvislosti 

asné nebo budoucí technické metody pořadatelem 
žní náhrady a časového omezení. 

VIP porotu, která uděluje 
. za originalitu choreografie, za nápadité kostýmy apod. VIP porota bývá většinou 

ě ů, zpěváků, čestných hostů, 

n vždy v propozicích a programu soutěže, dle kterého se 

 než dovolují pravidla, může skupina 

ijmout nominaci na postup do jakékoli 
nost neprodleně oznámit radě CMF. 

CMF nabídnout postup po dohodě se sportovní komisí 

CMF si vyhrazuje právo kdykoliv provést 


