
 

 

Otevřené disciplíny + věkové kategorie + termíny základních a finálových kol MČR ČMF 

 

 

Termíny Kvalifikačních kol: 

 

31.3.2019   Prostějov 

  7.4.2019   Kadaň 

21.4.2019   Čáslav 

 

 

 

Termíny finálových kol: 

 

 

18.5. – 19.5.  Čáslav   (pouze sóla, dua , dua/tria) 

  1.6. –   2.6.   Čáslav  (pouze miniformace, velké formace, rodičovské týmy)
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1 OTEVŘENÉ DISCIPLÍNY PRO ROK 2019 

 

DISCIPLÍNA BATON VĚKOVÁ KATEGORIE VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ 

SÓLO 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

SÓLO IMPROVIZACE • Bez věkového rozdělení • A 

SÓLO 2 HŮLKY • Bez věkového rozdělení • A 

DUO/TRIO 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

DUO 2 HŮLKY • Bez věkového rozdělení • A 

MINIFORMACE 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

VELKÁ FORMACE 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

FORMACE CLASSIC • Kadetky, juniorky, seniorky • A 

POCHODOVÉ DEFILÉ • Děti, kadetky, juniorky, seniorky • A 
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DISCIPLÍNA POM-POM 

SHOW 
VĚKOVÁ KATEGORIE VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ 

SÓLO 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

SÓLO IMPROVIZACE • Bez věkového rozdělení • A 

DUO/TRIO 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

MINIFORMACE 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

VELKÁ FORMACE 
• Přípravka (pouze A), děti, 

kadetky, juniorky, seniorky 
• A, B 

POCHODOVÉ DEFILÉ • Děti, kadetky, juniorky, seniorky • A 

DISCIPLÍNA POM-POM 

CLASSIC 
VĚKOVÁ KATEGORIE VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ 

SÓLO • Kadetky, juniorky, seniorky • A 

DUO • Kadetky, juniorky, seniorky • A 

MINIFORMACE • Kadetky, juniorky, seniorky • A 

VELKÁ FORMACE • Kadetky, juniorky, seniorky • A 

POCHODOVÉ DEFILÉ • Kadetky, juniorky, seniorky • A 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLÍNA FLAG VĚKOVÁ KATEGORIE 
VÝKONNOSTNÍ 

ÚROVEŇ 

FORMACE • Bez věkového rozdělení 

• A  

POUZE FINÁLE  

1.6. – 2.6.2019 ČÁSLAV 

DISCIPLÍNA MIX VĚKOVÁ KATEGORIE 
VÝKONNOSTNÍ 

ÚROVEŇ 

MINIFORMACE • Děti, kadetky, juniorky, seniorky • A 

VELKÁ FORMACE • Děti, kadetky, juniorky, seniorky • A 

DISCIPLÍNA MACE VĚKOVÁ KATEGORIE 
VÝKONNOSTNÍ 

ÚROVEŇ 

SÓLO • Kadetky, juniorky, seniorky 

• A 

POUZE FINÁLE  

18.5. – 19.5.2019 ČÁSLAV 

DUO • Kadetky, juniorky, seniorky 

• A 

POUZE FINÁLE  

18.5. – 19.5.2019 ČÁSLAV 

DISCIPLÍNA 

RODIČOVSKÉ TÝMY 
VĚKOVÁ KATEGORIE 

VÝKONNOSTNÍ 

ÚROVEŇ 

BATON + POM-POM • Senior PLUS 

• A 

POUZE FINÁLE  

1.6. – 2.6.2019 ČÁSLAV 
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2 ROZDĚLENÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 

 

Věkové rozdělení pro MČR ČMF 2019, výkonnostní třída „A“ 

 

      Věkové rozdělení odpovídá věku soutěžící k 1. lednu roku 2019 v 00:01 hodin. 

      To znamená, že není důležitý měsíc a den narození, ale věk dovršený v kalendářním roce 2018. 

U disciplín výkonnostní třídy „A“ duo 2 hůlky, POM-POM classic, MACE a duo/trio baton  

a POM-POM SHOW se řadí do věkové kategorie podle nejstaršího z dvojice/trojice. 

 

Soutěžící ve výkonnostní třídě „A“ v miniformacích, velkých formacích a pochodovém defilé  

baton, baton classic, POM-POM SHOW, POM-POM classic a mix seřadí do věkové kategorii podle 

věkového průměru. Po zařazování do věkové kategorie počet mladších soutěžících není omezen. 

      Soutěžící mohou být mladší pouze o jednu věkovou kategorii. Počet soutěžících starších je povoleno  
      max. 20% obsazení staršími dívkami, avšak starší soutěžící mohou být pouze o jednu věkovou  
      kategorii.   Příklad: v kadetkách smí soutěžit pouze děti a to bez omezení, kadetky a 20% juniorky. 
 
       Počet soutěžících pro miniformace a velké formace a limit počtu starších dívek je: 
        4 -   7 členek, počet povolených starších dívek  =  1 
        8 - 12 členek, počet povolených starších dívek  =  2 
      13 - 17 členek, počet povolených starších dívek  =  3 
      18 - 22 členek, počet povolených starších dívek  =  4 
      23 - 25 členek, počet povolených starších dívek  =  5 
      26 členek a více, počet povolených starších dívek  =  6 
 

Pokud je limit povolených starších dívek – soutěžících překročen, miniformace či velká formace se 

přihlásí ve věkové kategorii podle nejstarších soutěžících, nebo musí změnit počet dívek ve skupině. 

Vedoucí týmu může požádat při podávání přihlášky do soutěže, aby byla jeho miniformace či velká  

formace zařazena ve starší věkové kategorii, než dle které jí dle pravidel výkonnostní třídy „A“ vychází 

věkový průměr. U disciplíny velká formace rodičovské týmy musí věk každého soutěžícího být 

minimálně 25 let. Členem rodičovského týmu nesmí být žádná aktivně soutěžící mažoretka, která  

soutěží na MČR ČMF 2019. 

 

Věkové rozdělení pro MČR ČMF 2019, výkonnostní třída „B“ 

 

      Věkové rozdělení odpovídá věku soutěžící k 1. lednu roku 2019 v 00:01 hodin. 

      To znamená, že není důležitý měsíc a den narození, ale věk dovršený v kalendářním roce 2018. 

U disciplín výkonnostní třídy „B“ duo 2 hůlky, POM-POM classic, MACE a duo/trio baton  

a POM-POM SHOW se řadí do věkové kategorie podle nejstaršího z dvojice/trojice. 

 

Soutěžící ve výkonnostní třídě „B“ v miniformacích, velkých formacích a pochodovém defilé  

baton, baton classic, POM-POM SHOW, POM-POM classic a mix seřadí do věkové kategorii podle 
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věkového průměru. Mladší i starší soutěžící mohou být pouze o jednu věkovou kategorii. 

Příklad: v kadetkách smí soutěžit pouze děti, kadetky a juniorky. 

 

      Možný postup z kvalifikačních kol výkonnostní třídy „B do finálových kol výkonnostní třídy „A“ 

 

V soutěžní sezóně 2019 platí pravidlo, že porota může na základě předvedeného výkonu 

v kvalifikačních kolech přeřadit sólo, duo, duo/trio nebo miniformaci a velkou formaci do finálových 

kol výkonnostní třídy „A“.  

V tomto případě musí dané choreografie ve finálových kolech splňovat veškeré podmínky a pravidla 

stanovená pro MČR ČMF výkonnostní třídu „A“, jinak nelze ve finálových kolech startovat. Znamená to 

tedy: dodržení věku, platné registrační – členské kartičky atd. Viz pravidla MČR ČMF pro rok 2019 

 

 

Věkové rozdělení po uskutečnění finálových kol MČR ČMF 2019 pro postupující na ME EMA 2019 

 

Postupující soutěžící z finálových kol MČR ČMF 2019 na Mistrovství Evropy EMA musí dodržet 

v případě jejich účasti na ME EMA následující věkové limity:  

 

U disciplín duo POM-POM classic, POM-POM SHOW, MACE a baton se řadí do věkové kategorie 

podle nejstaršího z dvojice/trojice. 

 

U disciplíny velká formace, pochodové defilé (baton, baton classic, POM-POM SHOW, POM-POM 

classic) je možné mít 40 % mažoretek vybočujících z věkových limitů, ale ty musí být pouze ze 

sousední věkové kategorie.  

      To znamená že: 

• v kadetkách mohou soutěžit při výše uvedeném pravidlu věkové kategorie děti, kadetky a 

juniorky 

• v juniorkách mohou soutěžit při výše uvedeném pravidlu věkové kategorii kadetky, juniorky 

a seniorky 

• v seniorkách mohou soutěžit při výše uvedeném pravidlu věkové kategorie juniorky a 

seniorky 

VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ MINIFORMACE 

Není důležitý měsíc a den narození, ale věk dovršený v kalendářním roce 2018 

PŘÍPRAVKA 4 – 5,99 let (dolní věková hranice je pouze doporučena) 

DĚTI 6 – 7,99 let   

KADETKY 8 – 11,99 let  

JUNIORKY 12 – 14,99 let  

SENIORKY 15 a více let 
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3 HUDEBNÍ A ČASOVÉ LIMITY PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY 

 

 

 

VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ OSTATNÍ DISCIPLÍNY 

Není důležitý měsíc a den narození, ale věk dovršený v kalendářním roce 2018 

PŘÍPRAVKA 4 – 5 let    

DĚTI 6 – 7 let   

KADETKY 8 – 11 let  

JUNIORKY 12 – 14 let  

SENIORKY 15 a více let 

RODIČOVSKÉ TÝMY (SENIOR PLUS) minimálně 25let 

DISCIPLÍNA BATON ČAS  

SÓLO 1:15 – 2:30  

SÓLO 2 HŮLKY 1:15 – 2:30  

SÓLO IMPROVIZACE 1:15 – 1:45 

DUO/TRIO 1:15 – 2:30  

DUO 2 HŮLKY 1:15 – 2:30  

MINIFORMACE 1:15 – 2:30  

VELKÁ FORMACE 2:00 – 4:30 

POCHODOVÉ DEFILÉ 1:30 – 3:00 

DISCIPLÍNA POM-POM SHOW ČAS  

SÓLO 1:15 – 2:30  

SÓLO IMPROVIZACE 1:15 – 1:45  

DUO/TRIO 1:15 – 2:30 

MINIFORMACE 1:15 – 2:30 

VELKÁ FORMACE 2:00 – 4:30 

POCHODOVÉ DEFILÉ 1:30 – 3:00 

DISCIPLÍNA POM-POM CLASSIC ČAS  

SÓLO 1:00 – 3:00  

DUO 1:00 – 3:00 
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4 VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY 

 

A- Pokročilí 

B- Začátečníci (je doporučena všem začínajícím soutěžícím v mažoretkovém sportu)  

 

Rozřazení soutěžících do výkonnostních tříd určuje tabulka (prvky PGA) omezujících a povinných prvků 

v jednotlivých kategoriích a disciplínách, která je nedílnou součástí pravidel ČMF. 

 

Výkonnostní třída „A“ i „B“ soutěží v kvalifikačních kolech vždy ve své přihlášené výkonnostní třídě.  

MINIFORMACE 1:15 – 2:30 

VELKÁ FORMACE 2:00 – 4:30 

POCHODOVÉ DEFILÉ 1:30 – 3:00 

DISCIPLÍNA FLAG  ČAS  

FORMACE 2:00 – 4:30 

DISCIPLÍNA MACE ČAS  

SÓLO 1:15 – 2:30 

DUO 1:15 – 2:30 

DISCIPLÍNA MIX  ČAS  

MINIFORMACE 1:15 – 2:30 

VELKÁ FORMACE 2:00 – 4:30 

DISCIPLÍNA RODIČOVSKÉ TÝMY ČAS  

VELKÁ FORMACE 2:00 – 4:30 
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V případě účasti v kvalifikačním kole skupiny či soutěžícího ve výkonnostní třídě „B“, pokud porota zjistí, 

že jeho choreografie patří do výkonnostní třídy „A“, bude tato skupina či soutěžící na základě rozhodnutí 

poroty přeřazen do finálového kola MČR ČMF do výkonnostní třídy „A“. 

 

 


