
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA EMA  
 
 

1. Obecná pravidla 
 
 

1.1. Úvod 
1.1.1. Tato pravidla upravují typy, formy a způsoby mažoretkových soutěží na Evropské úrovní    
          organizované asociací EMA, členy EMA nebo třetími stranami těchto institucí. 
1.1.2. Tato pravidla upravují vztahy mezi EMA, soutěžícími, porotou, technickou radou a 

mažoretkovými týmy na soutěžích ve článku 1.2. 
 

1.2. Kompetence (povinnosti) 
1.2.1. Je nutné dodržovat tato pravidla na soutěži EMC a ostatních soutěžích organizace EMA. 
1.2.2. Toto jsou doporučená pravidla pro národní šampionáty a soutěže členských zemí EMA, ale jsou 

povoleny národnostní odchylky. 
1.2.3. Pokud něco není v těchto pravidlech definováno, je rozhodčí oprávněný jednat podle svých 

národních pravidel. 
1.2.4. EMC je nejvyšší soutěž, která se drží těchto pravidel. 
 

1.3. Technická rada 
1.3.1. Valné Shromáždění EMA je podle stanov EMA oprávněno vytvořit technickou radu. 
1.3.2. Technická rada: 

 Se stará o to, aby se soutěže řídili těmito pravidly 
 Připravuje kalendář šampionátů 
 Se stará o výsledky 
 Navrhuje výkonné radě a valnému shromáždění změny pravidel 
 Se stará o cokoliv dalšího stanoveného v těchto pravidlech 

1.3.3. Pokud nebude sestavena technická rada, přebírá její funkce výkonná rada 
 

1.4. Porota 
1.4.1. EMA stanovuje mezinárodní porotu. EMC (Evropský Mažoretkový Šampionát pořádaný EMA) a 

další soutěže EMA mohou být hodnoceny pouze porotci, kteří mají licenci EMA. 
1.4.2. Pro EMC a další soutěže, kde je potřeba hodnocení mezinárodním porotcem je jediné těleso 

oprávněné delegovat tyto porotce výkonná rada. Mezinárodní porotci jsou ustanoveni organizací 
EMA a tak je EMA jediná, kdo může rozhodovat o vyslání porotce. Národní soutěže nespadají pod 
pravomoc EMA, ale mezinárodní soutěže nebo vnitrostátní soutěže, kde je nutná přítomnost 
mezinárodního porotce ano a tak výkonná rada EMA rozhoduje, který porotce bude  na takovou 
soutěž vyslán. 

1.4.3. Na EMC nebo dalších soutěžích EMA určí výkonná rada jednoho delegáta a 7 až 9 porotců. 
Pokud je problém v počtu porotců z různých zemí jmenuje EMA jednoho porotce z jakékoliv 
země.  

1.4.4. Jeden z porotců EMC je předseda poroty, který je jmenován výkonnou radou EMA. On je pak 
zodpovědný za zbytek poroty, kontroluje přísun dat, diskvalifikuje a rozhoduje.  

1.4.5. Náhradní porotce může být libovolný licencovaný porotce, který je svolný k delegování, zároveň 
je však třeba přihlédnout k výběru porotců podle země (např. kvůli vzdálenosti od pořádající 
země apod.). 

1.4.6. Porotci I delegáti musí přijít k oficiální kanceláři soutěže alespoň hodinu před oficiálním 
začátkem nácviků. 



1.4.7. Porotci posuzují podle oficiálních posuzovacích listů. Mohou používat jiné nástroj (počítače, 
notesy apod.), ale oficiální výsledky musí být na posuzovacích listech. Zároveň s listy musí 
porotci udržovat posuzovací tabulky, kde vyplňují skóre za umělecký dojem, technická data, 
práci s vybavením a celkový dojem. Posuzovací tabulky jsou pouze kontrolní dokument a 
nejedná se o veřejně přístupný dokument  

1.4.8 Komise porotců EMA zhodnocuje po EMC práci porotců, v případě že nějaký s porotců se 
dopustil chyb, nemusí být již znovu nominován na porotce v dalším roce. 

1.4.9 Porotce si musí být jistý svým hodnocením. 
 

1.5. Delegát 
1.5.1. EMA delegát se stará o regulérnost šampionátu a prosazuje tyto pravidla a stanovy EMA dle 

článku 1.2.1. 
1.5.2. Delegát také přijímá stížnosti, stará se o formálnosti, např. kontroluje datum vstupu u registrace. 
1.5.3. V hierarchii je delegát nad porotci (co se týče formálních případů). 
1.5.4. Delegát může odstavit tým nebo celou soutěž pokud se organizátor, soutěžící, porota nebo třetí 

strana nechová podle těchto pravidel nebo jiných regulací EMA, či podle zákonů země, ve které 
šampionát probíhá. 

1.5.5. V případě delegátovi nepřítomnosti se jeho zástupcem stává jeden z porotců, jehož určí ostatní 
delegovaní porotci. 

 
 

2. Typy a organizace šampionátu 
 

2.1. European majorettes' championship (EMC) 
2.1.1. EMC je oficiální a nejdůležitější šampionát o titul šampiona mezi Evropskými mažoretkami. 
2.1.2. Oficiální tituly v každém EMC jsou: 

 European champion (více než 70 bodů od každého porotce) 
 European vice-champion nebo runner-up (více než 60-69 od každého porotce) 
 Třetí místo (50-59 bodů od každého porotce) 

2.1.3.  Pokud je v kategorii méně než tři soutěžící, může se šampionem stát pouze soutěžící, jehož 
bodový průměr je alespoň 80 bodů na porotce. Pokud dosáhne průměru 60-69 bodů, může získat 
druhé místo a v případě průměru 50-59 je možné se stát bronzovým medailistou. 

2.1.4. V případě, když je v kategorii více jak 3 týmy a nikdo z nich nevyhraje medaile dle určeného 
počtu bodů, vyhraje zlatou medaili tým s nejvyšším počtem bodů atd. 

2.1.5. EMC je organizován jednou za rok.  
 

2.2. Soutěžící na EMC 
2.2.1. Každá země, kde se pořádá národní šampionát nebo kvalifikační pohár nominuje počet 

soutěžících podle svých národních pravidel. 
2.2.2. Jedna skupina může soutěžit zároveň ve více kategoriích (baton, pom-pom, žezlo a show). 
2.2.3. Pokud některá z nominovaných skupin nepošle registrační formulář, může výkonná rada přijmout 

jinou skupinu jako náhradu (z té samé země). 
2.2.4. Poplatek za účast na EMC je 8 EUR za každou mažoretku ve formaci a 20 EUR za 

mažoretky mimo formace. Pokud se formace účastní více než jedné věkové kategorie, platí 
plnou cenu za první a pouze 50% za každou další. 

 
2.3. Povinnosti organizátora 

2.3.1. Organizování EMC nebo dalších soutěží podle článku 1.2.1. je v kompetenci EMA. Realizací 
těchto soutěží může být pověřena jedna národní organizace nebo mažoretkový tým, nebo třetí 
strana skrz mažoretkový tým. Realizace je pod stálým dohledem a instruktáží EMA.  

2.3.2. Organizace každého šampionátu dle článku 1.2.1. musí být podle těchto pravidel potvrzena EMA 
2.3.3. Organizátor EMC je povinen: 

 Uhradit všechny náklady porotcům a delegátům (cestovní náklady, ubytování, jídlo, poplatky 
atp.) 

 Dodat vybavení do místnosti porotců 
 Dodat poháry a medaile určené těmito pravidly 
 Uhradit veškeré poplatky za provoz počítačů 
 Uhradit ostatní poplatky ohledně organizace EMC 

2.3.4. Organizátor je morálně a materiálně zodpovědný za realizaci EMC. 
2.3.5. Organizátor a všichni zúčastnění musí být schopni domluvit se anglicky.  
 



 
2.4. Program soutěže 

2.4.1. EMC je rozdělený do 4 částí: 
 Oficiální trénink 
 Průvod 
 Choreografie 
 Vyhlášení výsledků 

2.4.2. Porotci a delegát musí nejprve zkontrolovat pochodovou trasu, pódium, audio systém, místnost 
porotců, datové vstupy a všechny ostatní podmínky relevantní pro soutěž. 

2.4.3. Každý tým musí mít zaručený regulérní čas na trénink v průběhu soutěže podle potřeb týmu. 
Nehledě na to, každý tým musí mít alespoň jeden oficiální trénink kvůli pozicím. Tréninkový čas 
je vymezen na alespoň 3 minuty pro pochod a 4 minuty pro choreografii. V extrémních případech 
může porota zakázat oficiální trénink, ale jen za těchto podmínek: 

 V extrémních případech, které se dají klasifikovat jako zásah vyšší moci 
 Pokud by oficiální trénink bránil v dokončení soutěže  
 Pokud většina týmů neměla oficiální trénink ve specifické aréně pro každou disciplínu 
 Pokud se všichni porotci i delegáti jednohlasně shodnou, že oficiální tréninky nebudou  

2.4.4. Před započetím soutěže organizátor zorganizuje briefing vedoucích, porotců a delegátů, aby se 
ujednotil program a pravidla soutěže. Během briefingu delegát  provede rozlosování soutěžících 
za přítomnosti alespoň poloviny porotců. 

2.4.5. Tým, který byl vylosován jako první, pro průvod startuje jako poslední v choreografii. Druhý 
začínající v průvodu startuje předposlední atd. 

2.4.6. Skupiny musí být připravené ke startu podle startovní listiny. Poslední chvíle pro nástup je 
v okamžiku, kdy hlasatel přečte jméno skupiny. 

2.4.7. Doprovodný program je zcela v kompetenci organizátora, nesmí ovšem narušovat soutěž. 
 

2.5. Orchestr (hudba) 
2.5.1. Soutěžící mohou vystupovat na živou hudbu nebo na nahrávku.  
2.5.2. Týmy si mohou přivézt vlastní orchestr nebo vystupují na orchestr organizátora (pokud ten 

existuje). 
2.5.3. V kategorii choreografie je jakýkoliv pohyb orchestru zakázán. 
 
 

3. Disciplíny a kategorie 
 

3.1. Formy 
3.1.1. EMC má 4 formy 

 baton 
 žezlo 
 pom-pom  
 show  

3.1.2. Baton musí vážit 400 nebo méně gramů v délce 75 cm nebo kratší. Žezlo musí vážit 401 nebo 
více gramů a být delší, než 76 cm. 

3.1.3. Show mažoretky tančí jen s pom-pomy, ale bez omezení týkající se hudby a uniforem. Omezení 
jsou nastavena pro make-up – mažoretka musí vypadat jako mažoretka (tedy ne jako muž, zvíře, 
věc, vetřelec apod.). I show kategorie musí obsahovat základní mažoretkové prvky (pochodový 
krok, taneční korky, formace). 

 
3.2. Disciplíny 

3.2.1. Každá formace se zúčastní dvou disciplín: 
 průvod 
 choreografie 

3.2.2. Nonformace a show mažoretky se zúčastní pouze choreografie, bez průvodu. 
 

3.3. Kategorie 
3.3.1. Šampionát je ve všech formách organizován pro formace i nonformace do tří kategorií: 

 nonformace - solo (jedna mažoretka) 
 nonformace - duo (dvě mažoretky) 
 formace - tým (7 a více mažoretek) 

 
 



4. Pravidla formací 
 
 

4.1. Počet mažoretek ve formaci 
4.1.1. Minimální počet mažoretek ve formaci je 7. 
4.1.2. Jedna z mažoretek ve formaci musí být kapitánka (vedoucí) a být tak viditelně označena 

(jiná uniforma, barvy, výložky apod.). 
4.1.3. Nejvyšší počet mažoretek ve formaci není stanoven. 
4.1.4. Alespoň 75% mažoretek ve formaci a 100% nonformace musí být občany země, kterou 

zastupují. Pokud tuto podmínku nesplní, budou diskvalifikováni. Pokud má mažoretka dvojí 
občanství, vybere si, kterou zemi bude zastupovat, nesmí zastupovat více zemí v jednom turnaji. 
Pokud občas země evropské unie může prokázat občanským průkazem nebo jiným 
dokumentem, že je obyvatelem jiné země evropské unie, může si vybrat, kterou zemi bude 
zastupovat. Občané zemí mimo evropskou unii tuto možnost nemají. 

 
 

4.2. Věkové kategorie 
4.2.1. Věkové rozdělení je následující: 

 kadet: 8 - 11  let 
 junior: 12 - 14  let 
 senior: 15+  

4.2.2. Je brát v potaz věk dívky 1. ledna v 00:01 hodin. Tento věk ji pro účely EMC zůstává po celý rok. 
4.2.3. Mladší mažoretky se smí EMC účastnit pouze jako nesoutěžící. Výjimkou je, že 40% mažoretek 

může být mladších 7 let a stejně soutěžit v kategorii kadet. 
4.2.4. V týmu je možné mít 40% mažoretek vybočujících z věkových limitů, ale ty musí být ze 

sousední věkové kategorie. 
 

4.3. Uniformy 
4.3.1. Formace musí mít identické uniformy. 
4.3.2. Kostým jako celek musí představovat stylizovanou vojenskou uniformu, s výjimkou kategorie 

show, kde pro uniformy nejsou žádná omezení. 
4.3.3. Jednotlivé části uniformy mohou být různé. Jsou povolené funkční odchylky od uniformity, 

například barvy na kapitánské uniformě, znaky hodnosti apod. 
4.3.4. Uniformy žezlových mažoretek musí být velmi tradiční, založené na uniformách z 19. století či 

dříve. Musí obsahovat klobouk, vysoké boty, vestu/sukni nebo šaty. 
 
 

5. Obecná pravidla představení a poroty 
 

5.1. Vztah mezi obecnými a formačními pravidly 
5.1.1. Podmínky specifikované v této časti (obecná pravidla) a v pravidlech pro formace se vztahují na 

průvod i choreografii ve všech formách. 
 

5.2. Synchronizace 
5.2.1. Synchronizace celé formace je bezpodmínečně nutná. Odklon od synchronizace je povolen 

pouze kapitánovi a ve výjimečných případech přeskupování formace. 
5.2.2. Zrcadlový tanec je formou tance, kde jedna strana formace tančí přesný opak druhé strany, 

zároveň používajíc stejné kroky a pohyby. Obě strany formace musí být stejně veliké. Zrcadlový 
tanec se nepovažuje za odchylku od synchronizace. 

5.2.3. Za odklon od synchronizace se nepovažuje ani to, když skupina mění formaci. Změna formace je 
proces, během kterého se přesně definovaná skupina změní v jinou přesně definovanou 
skupinu. Přesná formace je formace, která vydrží dostatečně dlouho, aby byla rozeznatelná. 

5.2.4. Pokud se jedna nebo více částí formace odkloní od hlavní formace, musí se tak stát v rámci 
viditelně synchronizované choreografie a s dostatkem přesnosti tak, aby byl synchronizovaný 
celý tým. 

5.2.5. Odklon od synchronizace musí být proveden v co nejkratším možném čase a není povoleno, aby 
trval více než polovinu času celé choreografie. Každý nepovolený odklon přinese týmu negativní 
body.  

 
 
 



 
5.3. Stálost rytmu 

5.3.1. Nestálosti v původním rytmu nejsou povolené ani mažoretkám, ani kapitánovi. 
5.3.2. Formace nebo část formace se může spolu s rytmem zastavit, pokud je to nezbytné v rámci 

choreografie. Nesmí se však dostat mimo rytmus. 
5.3.3. Každý odklon od stálého rytmu musí být co nejkratší a nesmí trvat déle, než 25% času 

vymezeného pro choreografii. Každá nepovolená nestálost přinese týmu negativní body. 
 

5.4. Technika 
5.4.1. Technika práce s náčiním je také hodnocena, s výjimkou pohybů kapitána, kterými diriguje 

taneční figury nebo začátek choreografie. Tyto prvky jsou hodnoceny v obecném dojmu. 
5.4.2. Hlavní důraz je na: 

 počet různých figur s náčiním 
 přitažlivost jednotlivých figur 
 rychlost při práci s náčiním 
 rolly batonu (před, okolo těla, přes a okolo nohou, na ramena, apod.) 
 použití levé a pravé ruky, jednoduchost v práci s batonem, četnost výměny rukou 
 použití jiných částí těla (nohy, hlava, ramena, atd.) 
 délku hodů batonu, stejně jako způsob a sebevědomí při jeho chycení a výhozu 
 synchronizaci práce s náčiním a tanečních kroků, obtížnost tanečních prvků s vloženými prvky 

náčiní 
5.4.3. V jednom týmu musí každá mažoretka mít alespoň jeden a maximálně dva batony/pom-pomy, 

nebo přesně jedno žezlo na tančící mažoretku. Jiné vybavení není během vystoupení povoleno, 
s výjimkou píšťalky pro kapitána. 

5.4.4. V případě pádu náčiní musí hlavní porotce nebo porotce nejblíže k upuštěnému náčiní toto podat 
mažoretce, které upadlo, v co nejkratším možném čase. Tato aktivita samozřejmě není nutná 
v případě, že je jasné, že si soutěžící podá náčiní sama, či pokud by tento čin narušil formaci 
mažoretek. Pokud náčiní spadne daleko od arény nebo do diváctva, smí jej přinést mažoretce 
kouč. 

 
 

5.5. Pochod 
5.5.1. Pochod je také hodnocen, hlavně:  

 harmonie pochodového kroku 
 typ pochodového kroku (krok na kolena, Americký krok...) 
 styling kroků 
 výkon 
 dojem figury během pochodu 

 
 

5.6. Celá choreografie 
5.6.1. Celá choreografie je hodnocená, hlavně: 

 umělecká hodnota choreografie 
 složitost  
 počet rozdílných prvků 
 počet změn formace 
 počet a obtížnost tanečních kroků 

5.6.2. Akrobatické prvky nejsou povolené.  
5.6.3. Akrobatické prvky a figury, pyramidy do výšky tří metrů jsou povolené v kategorii show. 
5.6.4 Akrobatické figury: 

•  Gymnastic elements: kotoul, provazy, hvězdy, přemety, stojky a jakékoliv otočené 
pozice těla (statické nebo dynamické) 

• Pyramidy: když mažoretka X dělá podporu (nějakou částí těla) mažoretce Y a mažoretka 
Y nemá kontakt s podlahou 

• Ostatní: Ležení na zemi, sedění na zemi, položení nohy na jinou mažoretku více jak v 
úrovních boků. 

 
 
 
 
 



5.7. (Doprovodná) hudba 
5.7.1. Hudba musí být pochodová, nebo podobná s 2/4 nebo 4/4 rytmem v klasickém stylu.  
5.7.2. Hudba žezlových mažoretek musí být velmi tradiční, založená na vojenských pochodech z 19. 

století nebo dříve, hrána pochodovou skupinou, dechovkou, orchestrem nebo filharmonií buď 
naživo, nebo z nahrávky  

5.7.3. Mažoretky s batony nebo pom-pomy smí soutěžit s jakoukoliv hudbou. Počítačová 
nahrávka, elektrické instrumenty, rytmové stroje a počítačové efekty mohou doprovázet 
standardní nástroje a nesmí převládat v celém hudebním čísle. Instrumenty a efekty nesmí 
trvat déle, než 32 dob v jednom kuse nebo více než 30% celé skladby. V případě porušení 
těchto pravidel bude soutěžícím uložena pokuta za nevhodnou hudbu. Extrémní hudba, 
která není kompatibilní s uniformami, jako punk, heavy metal, techno, rave, house, 
underground a podobné moderní styly budou také brány jako nevhodná hudba. 

5.7.4. Pravidla z článku 5.7.3. nejsou povinná pro solo a duo baton, pom-pom či show, ale jsou povinná 
pro solo či duo žezlo. Zároveň nejsou povinná pro formace show. 

5.7.5. Týmy smí vystupovat na reprodukovanou hudbu, která musí být uložena ve vysoké kvalitě na 
CD, což je definováno každý rok v Bulletinu vydávaném před EMC. 

5.7.6. Skupina smí využít jednu kompletní kompozici. 
5.7.7. Zakázaná hudba z článků 5.7.1. a 5.7.2. bude penalizována pokutou 0,6 – 9,9 bodů. 

Nevhodná hudba podle 5.7.3. bude penalizována 0,6 – 3,0 body. 
 
 

5.8. (Vyšší moc) 
5.8.1. Pokud skupina přeruší své vystoupení za podmínek, které nemohla ovlivnit (vyšší moc: chyba 

v dodávce elektrické energie, počasí apod.), smí začít znovu. 
5.8.2. Přerušení způsobené skupinou samotnou znamená penalizaci. 

 
5.9. Další obecná pravidla  

5.9.1. Pochodový průvod a choreografie jsou hodnoceny každým porotcem zvlášť. Zároveň ale během 
hodnocení musí vzít v úvahu následující kritéria: 

 opakování kroků, formací atd. z průvodu do choreografie a naopak 
 nesmí být provedena identická choreografie ani v choreografii, ani v průvodu 

5.9.2. Soutěž se smí konat venku i uvnitř. 
5.9.3. V aréně nesmí být překážky do výšky 8 metrů od povrchu (větve, kabely, konstrukce, mosty, 

atd.) 
5.9.4. Okolo arény by měla být plocha 3 metrů, alespoň však 1 metr, kde se zamezí kontaktu mezi 

diváky a týmy. Organizátor musí fyzicky zabránit vstupu diváků nebo zvířat do arény. 
5.9.5. Aréna musí být organizována tak, aby porota měla volný výhled na všechny části arény. Zároveň 

nesmí soutěžící být čelem ke slunci (slunce musí být v zádech soutěžících). Jeviště musí být 
postaveno tak, aby se porota dívala na jih. 

5.9.6. Reprodukovaná hudba a hlasatel musí být dobře slyšet ve všech částech cesty i na jevišti a musí 
být hlasitější, než diváci. 

5.9.7. Hlavní porotce určí dva porotce jako časomíru. Úkolem časomíry je hlídat časové limity. Porota 
se může dohodnout na tom, že časomírou se stanou porotci v zácviku, kteří jsou na soutěži 
přítomni. 

5.9.8. Porota mezi sebou může komunikovat ohledně faktů a názorů na soutěžící a v nerozhodných 
případech by tak dokonce měli dělat. Měli by se domluvit i po prvním představení v každé 
kategorii. 

 
 

6. Pochodový průvod 
 

6.1. Definice disciplíny 
6.1.1. Pochodový průvod je výrazový tanec předváděn pohybující se skupinou. Díky častým změnám 

ve formaci není chůze tím nejdůležitějším prvkem. 
 

6.2. Cesta 
6.2.1. Pochod se odehrává na cestě dlouhé 60 metrů. Musí být zorganizován tak, aby všichni porotci 

měli dobrý výhled na celou cestu. Cesta může mít 0-2 zatáčky. Zatáčky nesmí dát dohromady 
více, než 240° úhel a jednotlivé zatáčky nesmí mít více než 230° úhel. Zatáčky menší, než 60°se 
nepovažují za zatáčky.  



6.2.2. Cesta pro pochod musí být rovná a hladká, 6 metrů široká. Na cestě nesmí být velké převýšení. 
Povrch nesmí být tvořen kočičími hlavami nebo dlaždicemi. 

6.2.3. Start a cíl musí být označen. 
6.2.4. Součástí pochodové trasy je také vstup a východ na/z plochy. Ten musí být 6 metrů široký a      

5-12 metrů dlouhý. Pro trasu na pochod a jeviště na choreografii je povolené 5% kmitání.  
6.2.5. Každá skupina prochází trasu samostatně. 
6.2.6. Během průvodu jdou porotci spolu s týmem, přičemž porotci musí být alespoň 3 metry před nebo 

za týmem a alespoň 1 metr na boku. Porota se nesmí vzdálit týmu natolik, aby neměla čistý 
výhled na představení.  

 
6.3. Časový limit 

6.3.1. Průvod musí trvat méně, než 2 minuty. Čas se začíná počítat ve chvíli, kdy první mažoretka 
překročí startovní linii a končí ve chvíli, kdy první mažoretka překročí cílovou linii. 

 
 

6.4. Hodnocené prvky 
6.4.1. Hodnocené prvky jsou: 

 změny formací 
 figury formací  
 statika a dynamika formací ve figurách 
 souhra řad a sloupců 
 zatáčení, hlavně tanec nebo změny formací v zatáčkách 
 techniky 
 taneční prvky 
 vliv a pozice kapitána 

 
7. Choreografie 

 
7.1. Definice disciplíny 

7.1.1. Choreografie je předváděna na jevišti, v aréně nebo na podlaze. 
 

7.2. Jeviště 
7.2.1. Jeviště má 12x12 metrů. Musí být rovné a hladké a nesmí být pokryté kočičími hlavami nebo 

dlaždicemi. Nesmí mít sklon. Nesmí být od podlahy vzdálené více, než 30 centimetrů. 
7.2.2. Výjimečně může být jeviště výš, než 30cm, ale v tom případě musí mít rozměry minimálně 18x18 

metrů. Zároveň musí být zařízený přístup na jeviště např. za pomoci rampy, která nebude mít 
více než 20% stoupání. Rampa musí být 2 metry široká a na každý metr výšky by měla být 
alespoň 5 metrů dlouhá.  

7.2.3. Vstupní a výstupní plocha musí mít alespoň 120 m2, kde žádná strana nesmí mít méně, než 5 
metrů. Alespoň 30 m2 musí být vyhrazeno pro vstupní plochu, stejně jako pro výstupní plochu. 
Zbylých 60 m2 je společná plocha. 

7.2.4. Porotci jsou umístěni na plošině ve výšce alespoň 1 metru, ale doporučená výška je 1,5 – 2 
metry. Zasedací pořádek na plošině je určen hlavním porotcem 

 
7.3. Časový limit 

7.3.1. Každé představení musí trvat alespoň 2:00 minuty, zároveň však ne více, než 4:00 minuty. 
Nonformační představení je limitováno 1:00 – 3:00 minuty. 

7.3.2. Čas je počítán po pěti vteřinách po vstupu do pěti vteřin před odchodem z arény. 
 

7.4. Příchod a odchod na soutěžní plochu 
7.4.1. Příchod a odchod je limitován na 30 vteřin každý a musí být na hudbu. 
7.4.2. Vystoupení musí být viditelně oddělené od příchodu a odchodu. 
7.4.3. Každá skupina musí pozdravit porotu během svého příchodu a během odchodu. Pozdrav je 

považován za regulérní, pokud alespoň kapitán udrží ruku na okraji čepice nebo čela po 
dobu alespoň 4 dob. 

           
7.5. Hodnocené prvky 

7.5.1. Hodnocené prvky v choreografii jsou: 
 obtížnost choreografie, tanečních prvků a formace 
 rozmanitost tanečních prvků a změn ve formaci 
 originalita 



 opakování tanečních prvků 
 přizpůsobení pohybů z jiných typů tance 
 synchronizace tance s použitím nástrojů 
 adaptace choreografie ne zvolenou hudbu a tempo 
 umělecká hodnota vystoupení 

 
8. Nonformace 

 
8.1. Definice disciplíny a věkové kategorie 

8.1.1. Mažoretky se smí zúčastnit programu nonformací, což je se solo (tanec jedné mažoretky) a duo 
(tanec dvou mažoretek). 

8.1.2. Kadeti, junioři and senioři se smí zúčastnit nonformací.  
8.1.3. Jednotlivé mažoretky smí soutěžit v nonformaci ve své věkové kategorii. V případě dvou 

mažoretek různých věkových skupin v duu se duo klasifikuje jako starší věková kategorie.  
 

8.2. Specifická pravidla nonformací 
8.2.1. Nonformace se nezúčastní pochodu, takže pravidla pochodu se zde neaplikují. Nonformace je 

hodnocena stejně jako program formací, bez pravidel, která jsou čistě formační. 
 
 

9. Hodnocení 
9.1. Základní hodnocení 

9.1.1. Týmy jsou hodnoceny: 
 umělecký dojem 0-30 bodů 
 technická  data  0-30 bodů 
 technika náčiní 0-30 bodů 
 obecný dojem 0-10 bodů 

9.1.2. Body za synchronizaci: 
 formace o 7-12 mažoretkách  4 bodů 
 formace o 13-16 mažoretkách  6 bodů 
 formace o 17-20 mažoretkách  8 bodů 
 formace o více než 21 mažoretkách 10 bodů 

9.1.3. V hodnocení uměleckého dojmu a technických dat skóre znamená: 
Body  
0-4 Velmi špatná kvalita týmu 
5-9 Špatná kvalita týmu 

10-14 Průměrná kvalita týmu 
15-19 Dobré týmy 
20-24 Velmi dobré týmy 
25-29 Excelentní týmy 

30 Perfektní týmy 
Z tohoto hodnocení porota odečítá požadovaný počet negativních bodů za každý prvek podle 
těchto pravidel (např.: nevhodná choreografie podle tradičních hodnot mažoretkového tance 
v uměleckém dojmu). 

 
9.2. Umělecký dojem 

9.2.1. Maximum 30 bodů.  
9.2.2. Prvky uměleckého dojmu jsou: 

 umělecká hodnota, obtížnost, originalita choreografie 
 krása, obtížnost, rozmanitost a originalita tanečních kroků 
 krása a obtížnost změn ve formaci, rozmanitost formací a figur 
 vhodnost práce s náčiním v choreografii 
 vhodnost zvolené hudby podle choreografie 

9.2.3. Hodnocení uměleckého dojmu odpovídá na otázku: 
"Jak se mi líbila choreografie, tanec a změny ve formaci, když nehledím na provedení? " 

 
9.3. Technická data 

9.3.1. Maximum 30 bodů. 
9.3.2. Prvky technických dat jsou: 

 stálost pochodového kroku 



 správné provedení pochodového kroku (pozice chodidel, kontakt s podlahou, pozice nohou ve 
vzduchu) 

 zarovnání linií a formací, stálost formací, změny formací a figury formací 
 technické provedení tanečních kroků 
 obtížnost tanečních kroků 
 správné provedení skoků, otoček 
 držení těla a tanečních figur 

 9.3.3. Hodnocení technických dat odpovídá na otázku:  
"Jak si každá jednotlivá mažoretka vedla v choreografii, bez ohledu na můj názor na choreografii 
nebo umělecké zpracování choreografie?" 

 
9.4. Techniky batonu a žezla 

9.4.1. Maximum 30 bodů. 
9.4.2. Hodnocení techniky batonu/žezla závisí na průměrné úrovni techniky: 

 převážně 1. stupeň figur 0 bodů 
 převážně 2. stupeň figur 0-4 bodů 
 převážně 3. stupeň figur 0-9 bodů  
 převážně 4. stupeň figur 5-14 bodů  
 převážně 5. stupeň figur 10-19 bodů  
 převážně 6. stupeň figur 15-24 bodů 
 převážně 7. stupeň figur 20-30 bodů  

9.4.3. Převládající figury rozhodují o průměru bodů. 
9.4.4. Celkové hodnocení zahrnuje i rozdílnost figur, rychlost a sebejistotu v práci s hůlkou/žezlem. 

Pády na zem jsou trestány zvlášť a nesmí být pokutovány v této kategorii. 
9.4.5. 1. stupeň figur obsahuje všechny pohyby, kde je baton/žezlo použito staticky, tzn. tam, kde by 

bylo možné baton či žezlo vyměnit za jakýkoliv jiný předmět. 
9.4.6. 2. stupeň figur jsou všechny základní figury, tedy: horizontální a vertikální spiny (osmičky) a 

všechny variace těchto figur v jedné ruce. 
9.4.7. 3. stupeň figur jsou figury: 

 horizontální spin před tělem, tedy «sun (slunce)» ve všech variacích 
 horizontální spin v kruhovém pohybu ve všech variacích 
 jednoduché výhozy, kde výška výhozu je krátká a výhoz i chycení bylo velmi jednoduché 

9.4.8. 4. stupeň figur jsou figury: 
 horizontální a vertikální figury mezi prsty 
 rollsy, které jsou v kombinaci s jinou částí těla 
 jednoduché výhozy, kde je přítomen jeden prvek obtížnosti: vysoký výhoz, obtížný výhoz, 

obtížné chycení nebo vložený prvek (prvek mezi výhozem a chycením)  
 jednoduché předávání batonu či žezla (výměna, kde si dvě mažoretky předávají nástroj 

výhozem, který je krátký a snadný) 
9.4.9. 5. stupeň figur jsou figury střední obtížnosti: 

 figury na dlani nebo na špičkách prstů 
 flip (stálá vertikální rotace na palci) 
 lance (výhoz batonu z palce) bez rotace těla  
 figury, kde se dva batony či žezla kříží ve vzduchu 
 figury, kde se během jedné rotace batonu druhá ruka věnuje předvádění prvku alespoň 3. 

stupně 
 středně obtížné výhozy batonu či žezla, kde jsou přítomny alespoň dva prvky obtížnosti: 

vysoký výhoz, obtížný výhoz, obtížné chycení nebo vložený prvek (prvek mezi výhozem a 
chycením) 

 jednoduché předávání batonu či žezla (výměna, kde si dvě mažoretky předávají nástroj 
výhozem s alespoň jedním prvkem obtížnosti: vysoký výhoz, obtížný výhoz, obtížné chycení 
nebo vložený prvek (prvek mezi výhozem a chycením)  

9.4.10. 6. stupeň figur jsou figury velmi obtížné: 
 figury, kde jedna ruka provádí 5. stupeň a druhá alespoň 2. stupeň figury 
 lance s jednou otočkou 
 velmi obtížné hody, kde jsou přítomné alespoň tři prvky obtížnosti: vysoký výhoz, obtížný 

výhoz, obtížné chycení nebo vložený prvek (prvek mezi výhozem a chycením)  
 střední obtížné předávání batonu či žezla, kde jsou přítomné alespoň dva prvky obtížnosti: 

vysoký výhoz, obtížný výhoz, obtížné chycení nebo vložený prvek (prvek mezi výhozem a 
chycením) 

9.4.11. 7. stupeň figur jsou extrémní figury: 
 lance s dvěma otočkami 



 spiny a rollsy batonu okolo krku, předloktí a nadloktí bez dotyku prstů, pěsti nebo jiné části těla 
 figury se třemi batony 
 extrémní výhozy, kde jsou přítomny všechny čtyři prvky obtížnosti: vysoký výhoz, obtížný 

výhoz, obtížné chycení nebo vložený prvek (prvek mezi výhozem a chycením)  
 velmi obtížné až extrémní předávání hůlky, kde jsou přítomny alespoň 3 prvky obtížnosti: 

vysoký výhoz, obtížný výhoz, obtížné chycení nebo vložený prvek (prvek mezi výhozem a 
chycením)  

 
9.5. Pom-pom techniky 

9.5.1. Maximum 30 bodů. 
9.5.2. Hodnocení techniky pom-pom závisí na průměrné úrovni techniky: 

 převážně 1. stupeň figur 0 bodů 
 převážně 2. stupeň figur 0-4 bodů 
 převážně 3. stupeň figur 0-9 bodů  
 převážně 4. stupeň figur 5-14 bodů  
 převážně 5. stupeň figur 10-19 bodů  
 převážně 6. stupeň figur 15-24 bodů 
 převážně 7. stupeň figur 20-30 bodů  

9.5.3. Převládající figury rozhodují o průměru bodů. 
9.5.4. Celkové hodnocení zahrnuje rozmanitost figur, rychlost a sebejistotu práce s pom-pomy a 

zároveň i důraz, jaký je pomocí pom-pomu kladen na taneční prvky a celou choreografii. Pády 
pom-pomu jsou trestány zvlášť a nesmí být penalizovány v této kategorii. 

9.5.5. 1. stupeň figur pom-pom jsou pohyby, kde se pom-pom nepoužívá, tzn. tanec či změna 
formací, které probíhají, jako by mažoretky neměly pom-pom vůbec v rukou. 

9.5.6. 2. stupeň figur pom-pom jsou všechny základní figury, kde pom-pom jedné mažoretky 
pouze mění směr nebo představuje kruh. 

9.5.7. 3. stupeň figur pom-pom jsou jednoduché figury: 
 kde mažoretky pracují ve skupině (alespoň 4 děvčat) a pom-pomy jedné mažoretky se spojí 

s pom-pomy druhé mažoretky k provedení jednoduché kombinace. 
 Jednoduché výhozy pom-pom, kde je výhoz nízký (max. 1-1,5 m), a výhoz i chycení jsou 

velmi jednoduché 
9.5.8. 4. stupeň figury pom-pom jsou snadné figury: 

 Kde jsou pom-pomy mažoretek spojené a předvádějí jednoduché figury, jako synchronizovaný 
pohyb, vlny atd. 

 Práce s pom-pomy v barvách – pokud má tým dvě barvy pom-pomu (např.: skupiny nebo 
linie 2 či více mažoretek, kde jedna část pracuje s jednou barvou a druhá část s druhou barvou 
v jednoduchých pohybech či figurách) 

 Jednoduché vlnové pohyby v tanečních formacích (např.: zepředu vzad, zleva do prava atd.), 
prováděné max. v 8 hudebních dobách 

 Jednoduché výměny pom-pomu mezi mažoretkami – alespoň 2x 
 Jednoduché výhozy pom-pomu, kde je přítomen jeden prvek obtížnosti  
 Jednoduché předání pom-pomu (podobně jako u 4. stupně práce s batonem) 

9.5.9. 5. stupeň figury pom-pom jsou střední figury: 
 Skupiny 2, 3 či 4 mažoretek, kde se pom-pom jedné mažoretky spojí s pom-pomy druhé a 

provádí kombinaci, např. proplétání rukou, figury přes tělo jiné mažoretky apod.  
 Práce s pom-pomy v barvách (v obtížnějších pohybech a figurách) 
 Kde jsou pom-pomy mažoretek propojeny a společně vykonávají komplikované a originální 

figury  
 Obtížné a komplikované vlnové pohyby v tanečních formacích provedené max. ve 4 

hudebních dobách 
 Alespoň 5 mažoretek pracuje s dvěma páry pom-pomu 
 Obtížné výměny pom-pomu mezi mažoretkami, alespoň 3x 
 Středně obtížné výhozy, kde jsou přítomny 2 prvky obtížnosti  
 Snadné předání pom-pomu (podobně jako u 5. stupně batonu), kde je přítomen alespoň 

jeden prvek obtížnosti  
9.5.10. 6. stupeň figury pom-pom jsou obtížné figury: 

 Kde všechny pom-pomy mažoretek předvádějí obtížné prvky jako vlny (v řadě, šikmo, sloupce 
atd.), kruhy, symboly atd. vykonané komplikovaným způsobem jako např. několik úrovní, bez 
chycení pom-pomu 

 Alespoň 5 mažoretek pracující s třemi páry pom-pom 
 Obtížné a komplikované vlnové pohyby v tanečních formacích provedené ve dvou hudebních 

dobách 



 Velmi obtížné výhozy pom-pom, kde jsou přítomny tři prvky obtížnosti 
 Středně obtížné předání pom-pomu, kde jsou přítomny alespoň dva prvky obtížnosti 

9.5.11. 7. stupeň figury pom-pom jsou extrémní figury: 
 Mimořádné figury vytvořené z pom-pomu (komplikované a originální figury) 
 Extrémní výhozy pom-pomu, kde jsou přítomny všechny čtyři prvky obtížnosti  
 Velmi obtížné předání pom-pomu, kde jsou přítomny alespoň tři prvky obtížnosti  

 
9.6. Obecný dojem 

9.6.1. Maximum 10 bodů. Bodované prvky jsou: 
 Styl uniforem 
 Vzhled mažoretek, hlavně kapitána 
 Rozdíl ve věku a výšce mažoretek v týmu 
 Pohyb kapitána, kterým spouští taneční figury nebo začátek choreografie 
 Části tance, které nejsou hodnoceny zvlášť (vstup a odchod z arény či pochodové trasy) 
 Výběr hudby (tedy jestli se hudba porotě líbí, ne jak je zakomponována v choreografii) 
 Vliv, pohyb a styl orchestru 

9.6.2. Ohodnocení obecného dojmu není dáno za každý prvek, ale jako celek všech prvků dohromady 
9.6.3. Hodnocení obecného dojmu znamená: 

Body:  
0-1       Extrémně špatné týmy podle všech kritérií obecného dojmu 
2-3       Špatné týmy podle všech kritérií obecného dojmu 
4-5       Průměrné týmy, které mohou mít některé prvky nadprůměrné, ale jiné hluboko pod 

průměrem 
6-7       Dobré týmy, které mají všechny kritéria nad průměrem, ale žádné není velmi pozitivní 
8-9 Excelentní týmy, ale některá kritéria jsou hluboko pod skvělým výkonem (např.: 

všechny kritéria jsou skvělá, ale některé děvče se neusmívá) 
10 Perfektní týmy podle všech kritérií obecného dojmu 

9.6.4. Jakmile porotce stanoví, do které kategorie obecného dojmu tým patří, odečítá následující body: 
 Až 1 bod – za extrémně individuální případy (např.: žvýkačka na vystoupení, jeden nezapnutý 

knoflík, některá mažoretka si hlasem nebo gesty udává rytmus apod.) 
 Až 2 body – pokud většina týmu spadá pod extrémní případy (např. během představení 

skandují ''tequilla'') 
 Až 3 body – dlouhé a extrémní odchylky od prvků obecného (např.: erotický tanec) 

 
9.7. Negativní body za chyby při práci s nástroji 

9.7.1. Negativní body za pády: 
 0,5 bodu za pád nástroje při 7-12 mažoretkách v týmu, 
 0,4 bodu za pád nástroje při 13-16 mažoretkách v týmu, 
 0,3 bodu za pád nástroje při 17-20 mažoretkách v týmu, 
 0,2 bodu za pád nástroje při více než 21 mažoretkách v týmu, 
 0,4 bodu pro nonformace 
 Mažoretka musí baton zvednou okamžitě, pokud tak neučiní, bude penalizována za 

nesynchronizaci. 
9.7.2. Každý kontakt batonu/žezla s podlahou je považován za pád, pokud druhý konec batonu či žezla 

není v ruce mažoretky. Každý kontakt pom-pomu s podlahou je považován za pád, pokud jiná 
část pom-pomu není držená jinou částí těla mažoretky 

9.7.3. V hodnocení techniky práce s náčiním je zakázáno brát v potaz počet pádů nástrojů, ty jsou 
počítány zvlášť.  

9.7.4. Každé vybočení ze synchronizace, které bylo způsobenou špatným chycením nástroje, se nesmí 
počítat za více bodů, než by byl pád nástroje. V extrémně obtížných pohybech je povolený malý 
pohyb mimo, ten pak není penalizován. 

9.7.5. Pokud zvednutí náčiní trvá příliš dlouho, nebo je špatně vykonáno, může porotce přidat negativní 
body za vybočení ze synchronizace nebo rytmu.  

9.7.6. Pokud během výhozu  nebo přehozu mažoretka neudělá otočku, zatímco zbytek týmu ano, bude 
tým potrestán alespoň hodnotou dvou pádů v asynchronizaci (např.: mažoretka se neotočí 
během lance, všichni ostatní ano, porota tedy strhne 0,8 bodu) 

9.7.7. Mažoretka, která neprovedla výhoz, zatímco celý zbytek týmu ano, bude potrestána alespoň 
hodnotou 2 pádů náčiní (např.: stejně jako 9.7.6.) 

9.7.8. V hodnocení práce s nástroji je počet otoček těla během výhozu limitován na 2 pro kadety, 3 pro 
juniory a seniory a 5 pro nonformace. Formace či nonformace, jež překročí povolený počet, 
bude penalizována od 0,6 do 9,9 bodu podle: 



 Počtu zakázaných otoček 
 Představení solo či formace  
 Počtu otoček navíc 

Negativní body v tomto článku jsou dány na konci hodnocení a nejedná se o matematicky 
spočítané množství. 

 
 
 
 

9.8. Další negativní body 
9.8.1. Dislokace proběhne ve chvíli, kdy tým nepoužívá celé jeviště nebo trase pochodu a zároveň je 

jasné, že se nejedná o chybu v choreografii (pokud ano, bude to penalizováno v uměleckém 
dojmu), ale jedná se o chybu ve výkonu týmu. Dislokace je započítána jako negativní body 
v sekci asynchronizace a ostatní. Maximální počet negativní bodů za dislokaci je 2x2,9 bodu. 

9.8.2. Asymetrie je chyba formace, kde je jasné, že choreografie nebo průvod není naplánován na 
počet mažoretek, které tančí, tzn. kde je vidět, že v týmu chybí mažoretka (tzv. díra ve formaci). 
Tým bude penalizován za asymetrii 1,0 bodem za každé chybějící děvče. Pokud se dívka zraní 
během vystoupení a rozhodne se nepokračovat ve vystoupení, spočítají porotci chybějící část 
sestavy (příklad: pokud se děvče zraní a přestane tančit uprostřed sestavy, přijde tým o 0,5 
bodu) 

9.8.3. Každé zdržení od zbytku formace, tedy pokaždé, kdy dojde k pozdržení tance, změny formace 
a/nebo práce s nástrojem, bude považováno za chybu, asynchronizaci. Stálá prodleva od zbytku 
formace (tzv. kopírování jiné mažoretky), která je způsobena nedostatkem tréninku jednotlivce, 
musí být penalizovaná více body, než jednorázová asynchronizace, až do dvojnásobku konkrétní 
asynchronizace.  

9.8.4. Pokud jedna či více mažoretek pochoduje na jinou nohu, než zbytek formace, nastává arytmie 
(tzv. pochod na špatnou nohu), s výjimkou solo, jednotlivých podskupin formace či zrcadlového 
tance. Tato chyba je penalizovaná 2,9 body za každou mažoretku během průvodu nebo 
choreografie a až 9,9 body při velkém počtu mažoretek (25-50% formace. Trest se také odvíjí od 
doby trvání chyby a počtu mažoretek, jež špatně pochodují. Porotce, jenž si tohoto přestupku 
všimne, zvedne ruku a dá tak najevo ostatním porotcům, že si chyby všiml. Ruku drží ve 
vzduchu, dokud arytmie neskončí. Ostatní porotci berou na vědomí, že chyba je zaznamenána 
tímto porotcem a nevšímají si jí, soustředí se naopak na ostatní chyby. 

9.8.5. Nezarovnání řad je trestáno v sekci asynchronizace a ostatní, podle: 
 Počtu nezarovnaných mažoretek 
 Doby trvání nezarovnání 
 Obtížnosti prováděné figury 
 Aktuální a předchozí obtížnosti změny formace, tanečních kroků a práce s nástrojem  

9.8.6. Klobouk, který upadne v polovině pochodu nebo choreografie je penalizován 0,4 body v sekci 
asynchronizace a ostatní. Podle toho je klobouk, který upadl na začátku průvodu penalizován 0,6 
body a na konci 0,2 body. Tedy přiměřeným počtem bodů podle částí pochodu nebo 
choreografie. 

9.8.7. Pokud formace zastaví na základě jejich chyby (poškozené nebo nekvalitní CD, špatná hudba, 
pád kapitána,….), rozhoduje porota, zda se jedná o přirozené chování mažoretky, tedy o 
instinktivní reakci. Pokud ano, bude týmu povoleno zopakovat výkon, ale tým bude potrestán 
v sekci „opakování“ na škále od 1,1 do 9,9 bodu podle toho, kde byl výkon přerušen a o jakou 
chybu se jednalo 

9.8.8. V případě přerušení z důvodu vnějšího vlivu z publika (laser, házení předmětů na jeviště apod.) 
určuje porota, zda byl vnější vliv proveden vlastním publikem, nebo někým z konkurenčních 
týmů. Pokud šlo o vliv z vlastního publika, bude se jednat o vlastní chybu (článek 9.8.7.). Pokud 
porota nedokáže určit, která část byla do vlivu zapletena, nebo se jedná o neutrální vliv, bude 
týmu dovoleno představení zopakovat bez jakýchkoliv důsledků. 

9.8.9. Negativní body mohou být přiděleny za jakoukoliv asynchronizaci či arytmii: 
 Těžká a dlouhá 1,1 – 2,9 bodů 
 Těžká a krátká 0,6 – 1,0 bodů 
 Snadná a dlouhá 0,6 – 1,0 bodů 
 Snadná a krátká 0,1 – 0,5 bodů 

9.8.10. Žádná z chyb formace během celé choreografie nebo pochodu nesmí překročit 9,9 negativních 
bodů. Tento počet nesouvisí s počtem chyb, ale na jedné chybě (příklad: pochod na špatnou 
nohu, celá formace během celého pochodu), ale celkový počet za asynchronizaci, arytmii a 
ostatní chyby může být vyšší než 9,9 bodu. V případě mnohonásobné chyby zároveň prováděné 
jednou nebo více mažoretkami (například: běh pro spadlý nástroj a odstrčení jiné mažoretky) 



není chyba hodnocena matematicky, ale je hodnocena jako jeden přestupek, kde porotce nesmí 
trestat celý tým pro jednu chybu za více než 9,9 bodu, nehledě na počet chyb provedených 
v jedné chybě. 

9.8.11. Za podobnost nebo opakování kroků a formací strhávají body: 
 Identický pochod a choreografie     5,0 – 9,9 bodů 
 Důležité podobnosti mezi pochodem a choreografií  3,0 – 4,9 bodů 
 Podobnost v části pochodu a      1,1 – 2,9 bodů 

9.8.12. Po představení porota doplní negativní body, pokud: 
 Formace nemá kapitána      0,6 – 9,9 
 Mažoretky nemají        0,6 – 9,9 
 Mažoretky v tanci používají akrobatické figury   0,6 – 9,9  
 Zakázané otočky       0,6 – 9,9 
 Formace tančí na zakázanou hudbu podle článků 5.7.1. a 5.7.2. 0,6 – 9,9 
 Formace tančí na nevhodnou hudbu podle článku 5.7.3.  0,6 – 3,0 
 Za každou vteřinu nad odhadovaný čas představení   0,1  
 Za každé neprovedení pozdravu poroty    1,0  

 
9.9. Diskvalifikace 

9.9.1. Porota musí skupinu diskvalifikovat, pokud: 
 Formace nebo nonformace obsahují muže 
 Formace má méně než 7 mažoretek, duo má více nebo méně než 2 mažoretky a solo má více 

než 1 mažoretku. 
 Je formace tvořena mažoretkami mimo věkovou kategorii nebo má více než 40% mažoretek 

z jiné věkové kategorie 
 Formace a nonformace používá vybavení, které není dovolenou pravidly 
 Formace se nechce zúčastnit jedné z disciplín 
 Nemá formace 75% nebo nonformace 100% občanů země, kterou reprezentuje 

9.9.2. Tým, který byl diskvalifikován, padá na poslední místo a nesmí se tohoto ročníku již účastnit. 
9.9.3. Tým, který byl v jedné formě, kategorii nebo věkové kategorii diskvalifikován, se smí zúčastnit 

jiné kategorie, pokud se tam kvalifikuje. 
 
 

10. Pořadí a protesty 
 

10.1. Zpracování dat 
10.1.1. Data od poroty jsou vloženy do počítače. Počítač spočítá všechny kladné i záporné body a 

ukáže celkové skóre.  
10.1.2. Po výpočtu celkového skóre pro každého rozhodčího se všechny tyto celkové součty kumulují a 

dělí podle počtu rozhodčích. Toto skóre je průměrný počet bodů za tým od všech rozhodčích. 
Podle tohoto průměrného počtu bodů je týmům udělena medaile podle článku 2.1.2. tohoto 
pravidla 

 
 

10.3. Protest 
10.3.1. Protest proti bodování není přijatelný. Odvolání k vysvětlení daných bodů může být učiněno, 

pokud jde o vlastní tým, ne o žádný jiný tým 
10.3.2. Ostatní protesty jsou předány delegátovi ne déle, než 10 minut po skončení věkové kategorie 

v disciplíně soutěže. 
10.3.3. Porota rozhoduje o legitimnosti protestu. 
10.3.4. Všechny protesty proti porotě jsou předány výkonné radě ne déle než 15 dní od šampionátu. 

Výkonná rada rozhodne o legitimnosti protestu, pak pokračuje protest k valnému shromáždění. 
 

Alen Šćuric 
Prezident EMA  

 
Pravidla jsou platná pro ME EMA 2018, pro rok 2019 proběhnou případné opravy a 
změny v pravidlech po skutečněji valné hromady EMA plánované na březen 2019… 


