
 
 
 
 
 
 
 

 

 1  

 

Česká Mažoretková Federace z.s. 
Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty 
IČ: 05530415  
Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem  
oddíl L, vložka číslo 10241  
www.czechmajorettes.cz 
 

Česká Twirlingová Federace z.s. 
Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty 

IČ: 04988621 
Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem  

oddíl L, vložka číslo 9956  
www.czechmajorettes.cz 

 

 

Zápis ze semináře vedoucích mažoretek a twirlingu v Postoloprtech dne 21. ledna 2017 

 

Přítomni :  Miluše Vápeníková - prezidentka CMTF  

  Marek Hruda - viceprezident CMTF 

  Dana Poštová - členka rady a manažer členské základny CMTF 

  Jaromír Vápeník - generální manažer CMTF 

  Natálie Vápeníková - sportovní manažer CMTF  

  Klára Doležalová - sportovní manažer pro twirling CTF  

  Petra Samáková - sportovní manažer pro mažoretky CMF 

  trenéři a vedoucí dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Zahájení – seminář zahájil generální manažer federací J. Vápeník, vysvětlil, proč  federace vznikly a 
předal slovo prezidentce federací 

2. Prezidentka všechny přítomné přivítala, představila ve stručnosti sebe a popsala vznik federací 
3. Představení přítomných členů z federací 
4. Marek Hruda  - blok registrace a přihlášky do federací a soutěží 

• M. Hruda vysvětlil proces registrace, rozdíly fyzická a právnická osoba 

• ukázka a krátký komentovaný návod pro vyplnění přihlášek 

• diskutována hudba na vystoupení – jak nahrát, do kdy dodat 

• dotazy 
I. průkazky – v sezóně 2017 nebudou, připraví se na rok 2018 

II. změna členské základy /odchody a noví členové v týmu/  

• stačí zaslat e-mailem  změnu na viceprezident@czechmajorettes.cz 
III. evidence více týmů od jedné právnické osoby  

• řeší  se v dodávaném seznamu členské základny tj. v XLS tabulce sloupec oddíl/klub 
IV. použití /zneužití/ hudby předané do systému 

• M.Hruda vysvětlil, proč hudbu požadují federace předem,  vedoucí byli ubezpečeni, 
že hudba se dál v žádném případě nerozšiřuje, po soutěžích je vždy mazána. 

 
5. Natálie Vápeníková – seznámila s pravidly pro soutěže mažoretek a nominace na ME 

•  diskuse :    
• soutěžní časy vystoupení – velký rozptyl u časů, hlavně sóla 1,15 – 2,30 

•                            sportovní komise toto ještě prodiskutuje  

• hudba na improvizaci  - návrh losovat hudbu před každým vystoupením –        

•                              schváleno, změna bude vyznačena v pravidlech 

•  výška podpatku u kozaček – sport.komise doplní pravidla o minimální výšku podpatku 

• materiál kozaček – na trhu jsou látkové kozačky pro použití do hal – pravidla nebudou řešit 
materiál 

• přeskoky přes sebe nejsou povoleny 

• z původních 50 % pochodu u 2 hůlek bude změna v pravidlech na 30% pochodu 
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• z původních 15 % pochodu u rekvizit bude změna v pravidlech na 0% pochodu 

• defilé – hudba – návrh, aby pravidla specifikovala hudbu – sportovní komise zváží 

• defilé – pokrývka hlavy – bude povinná, doplní se do pravidel 

• defilé – čas se začíná počítat překročením první mažoretky startovní čáry a končí, když cílem 
projde poslední mažoretka 

• MACE – pohlídat si, aby se nesoutěžilo s napodobeninou MACE (žezla) – sportovní komise 
doplní do pravidel váhu MACE 

• připevnění pom – pom na ruku – není možné vzhledem k práci s pom-pom 

• lze měnit v průběhu soutěže v týmu /základní kolo 2 náhradníky, finálové kolo původní složení 
dle přihlášení/ - lze, je potřeba to včas nahlásit  

• musí sólista být v hale od rána, pokud vystupuje v odpoledních hodinách – v soutěžním řádu 
bude pozdější příjezd sólistů upřesněn 

6. Ukončení diskuse o mažoretkách ve 13 hodin 
7. Twirling – úvodní  slovo J. Vápeník 
8. Natálie Vápeníková představila pravidla pro twirling a nominace na Mezinárodní pohár WBTF 

• diskuse: 
• probíraly se možnosti, výhody a nevýhody plochy na zahřátí.  

• diskuse ke vzdělávání trenérů a soutěžících, připravuje se 
9. Miluše Vápeníková – informace z mistrovství WBTF ve Švédsku – oblečení, vystupování, chování 
10. Ukončení diskuze o twirlerech v 16.30 hodin 
11. Seminář porotců 

• Natálie Vápeníková a Klára Doležalová seznámily přítomné porotce s pravidly federací a 
soutěžními řády. 

• proběhli certifikační testy a pohovory s kandidáty na porotce 

• na závěr byly odevzdány certifikáty porotcům, kteří splnili testy 
12. Ukončení semináře porotců bylo v 19.00 hodin 

 

V Postoloprtech dne 21.1.2017   
zapsala Dana Poštová, manažer členské základny CMTF 

 


