
 

 
 

                             
 

 
 
 
 



 

Přihlášky a na jakou adresu máte zaslat svá videa do soutěže naleznete na webových 

stránkách www.czechmajorettes.cz 

 

Zahájení přihlášek a zasílání videí do soutěže: 25.5.2021 
Ukončení přihlášek a zasílání videí do soutěže: 20.6.2021 
Datum konání soutěže: 26.6.2021 
 
Startovné:  

• člen ČMTF – 50 Kč za osobu za start 

• nečlen ČMTF – 100 Kč za osobu za start 

Startovné hradí každý soutěžící maximálně za 3 starty (3x přihlášený do soutěže).  

Za čtvrtý a další start v soutěži již soutěžící startovné nehradí. 

Startovné se bude hradit bankovním převodem, a to na základě vystavené faktury ze 

strany ČMTF. 

 

Soutěžní disciplíny SÓLO: 
• BATON 
• BATON 2 HŮLKY 
• POM-POM SHOW 
• POM-POM CLASSIC 
• FLAG 

• MACE 
• TWIRL DANCE 
 

Soutěžní disciplíny DUO/TRIO: 
• BATON 
• BATON 2 HŮLKY 
• POM-POM SHOW 
• POM-POM CLASSIC 
• FLAG 
• MACE 
• TWIRL DANCE PAIR (pouze duo) 
 

Soutěžní disciplíny MINIFORMACE (4-7 atletů): 
• BATON 
• POM-POM SHOW 
• FLAG 
 

Věkové kategorie: 
• DĚTI    5 – 7,99 let 
• KADEKTY   8 – 11,99 let 
• JUNIORKY  12 – 14,99 let 
• SENIORKY  15 a více let  
 



 

Věkové rozdělení odpovídá věku soutěžícího k 1. lednu 2021 (to znamená, že není důležitý 
měsíc a den narozeni, ale věk je počítán zpětně k roku 2020). 
V případě disciplín DUO/TRIO budou soutěžící zařazeni do věkové kategorie dle 

nejstaršího soutěžícího v DUU/TRIU. 

U všech disciplín MINIFORMACE se řadí dle věkového průměru.  

Soutěžící v každé disciplíně může soutěžit pouze jednou, např. nesmí proti sobě 

soutěžit s někým v duu a poté v triu. 

 

Časové limity pro všechny disciplíny: 1:00 – 2:30 
 
Výkonnostní třída: V každé disciplíně se soutěží pouze v jedné výkonnostní třídě, a to bez 
povinných a omezujících prvků (povinné a omezující tabulky nebudou uplatněny). Kozačky 
nejsou povinné. Není povinné mít pokrývku hlavy.  
 
Pravidla pro soutěžní disciplíny: Soutěž se řídí platnými pravidly ČMTF, které naleznete 
na www.czechmajorettes.cz.  
 
Podmínky pro nahrání videa: 

• Video musí odpovídat věku soutěžícího 
• Video musí být natočeno na šířku 
• Rozlišení videa musí být minimálně 720p, video natáčejte vždy s co nejvyšším 

možným rozlišením 
• Videa mohou být nahrána jakoukoliv technikou – mobilem, videokamerou apod. 
• Formát videa musí být mov, avi či mp4 
• Vystoupení musí být nahrané tak, aby po celou dobu soutěžního vystoupení 

bylo vidět celé tělo a případně i náčiní  
• Video nesmí být sestříhané, celé vystoupení musí být vkuse v jednom záznamu 
• Nenatáčejte proti slunci a nepoužívejte při nahrávání filtry 
• Video natočte tak, aby hudba k vystoupení byla ve videu slyšet 
• Video může být natočeno venku či ve vnitřních prostorech 
• Soutěžící musí své vystoupení natočit v kostýmu, nesmí být pouze v teplákách 
 

Odměny: 1. – 3. místo v každé soutěžní disciplíně obdrží diplomy a medaili za umístění, 
medaile bude soutěžícímu odeslány poštou. Diplomy budou odeslány elektronickou poštou. 
Všichni umístění od 4.místa dále obdrží elektronickou poštou účastnické listy. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo dát v soutěži i další věcné odměny, které nejsou 
uvedeny přímo v propozicích online soutěže ČMTF.                                                                                       
Veškeré odměny budou odeslány do 14 dní po ukončení soutěže.  
 
Ostatní informace: 

• Platforma, na které bude probíhat v sobotu 26.6. živý stream zaslaných 
soutěžních vystoupení, bude oznámena v pondělí 21.6. na stránkách 
www.czechmajorettes.cz 

• V případě jakéhokoli dotazu ohledně pravidel soutěže kontaktujte předsedkyni 
sportovní komise ČMTF Natálii Vápeníkovou,  
email: natalkavapenikova@seznam.cz, tel.: 737515472 



 

• V ostatních případech kontaktujte generálního manažera ČMTF Jaromíra 
Vápeníka, email: jaromirvapenik@seznam.cz, tel.: 604209614 

• Podáním přihlášky do samotné online soutěže uděluje člen i nečlen ČMTF 
(soutěžící) souhlas, aby v databázi ČMTF byly zpracovány a užity jeho osobní 
údaje, které jsou obsaženy v uvedené přihlášce, a to pro organizační, evidenční 
a vnitřní potřeby federace, pro tiskové informace a informace na webových 
stránkách a že ČMTF může přehrát pro veřejnost vystoupení soutěžícího. Tyto 
veškeré činnosti budou prováděny v souladu s GDPR 


