
 

 

                             
 

 
 
 



 

MAŽORETKY 

 

Registrační (roční) poplatek za členství v ČMTF za rok 2021  

Člen (1 osoba výk. třída A) 200,- Kč    

Člen (1 osoba výk. třída B) zdarma 

Člen (rodičovský tým) zdarma 

 

Registrační poplatek se po řádném uhrazení již nevrací. 

Všichni řádně zaregistrovaní členi mají vstupné na MČR ČMTF zdarma. 

      
Startovné na MČR ČMTF 2021 

Sólo   400,- Kč  

Duo  400,- Kč  

Trio  400,- Kč  

Miniformace  600,- Kč 

Velká formace, Formace classic 100,- Kč/soutěžící 

Pochodové defilé (baton/pom-pom)   50,- Kč/soutěžící 

Rodičovský tým – Senior PLUS    50,- Kč/soutěžící 

 

 

TWIRLING 

 

Jednorázový soutěžní (registrační) poplatek v roce 2021 je zdarma 

 

Před odesláním první startovní přihlášky do twirlingové soutěže bude soutěžícímu odesláno  

jeho číslo ID (LOGIN), které soutěžící použije kdykoli do kterékoli přihlášky twirlingového 

soutěžního vystoupení. Pokud již má soutěžící v ČMTF své číslo ID (LOGIN) v mažoretkách, 

tak toto číslo ID (LOGIN) bude používat soutěžící i do soutěžních vystoupení v twirlingu. 

  

 

Startovné na soutěže pořádaných v twirlingu (twirling. disciplínách) na rok 2021 

Solo (1 baton, 2 baton, twirl dance) 400,- Kč 

Twirl dance pair  400,- Kč 

Tým 100,- Kč/ soutěžící 

Skupina 100,- Kč/ soutěžící 

  



 

    Odesláním vyplněné registrační a soutěžní přihlášky jak do soutěže mažoretek, tak  

do soutěže v twirlingu souhlasím pro ČTF, ČMF a Českou Mažoretkovou a Twirlingovou 

Federaci se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených 

v registrační (členské) či v soutěžní přihlášce.  

 

Se všemi vyplněnými částmi registrační a soutěžní přihlášky jsem byl/a seznámen/a, 

všechny mé uvedené údaje ve výše uvedených přihláškách jsou přesné a pravdivé a jsou 

poskytovány dobrovolně. Na případné vyžádání vedením ČMTF doloží vedoucí týmu 

podepsaný seznam všech soutěžících (členů), kde je uveden jako zastupující osoba. Dále 

souhlasím jako plnoletý soutěžící, či vedoucí, či trenér či zákonný zástupce s uveřejněním 

fotografií a videozáznamů svých členů (soutěžících a doprovodu) pořízených na soutěžích  

a akcích pořádaných ČTF, ČMF a pořádaných Českou Mažoretkovou a Twirlingovou Federací. 

 

 
Jakékoli informace o registračních či startovních přihláškách a poplatcích získáte na 

telefonním čísle: +420 603 301 736 (Dana Poštová).  

 

Jakékoli informace o soutěžích pořádaných ČTF, ČMF (ČMTF) získáte na telefonním čísle: 

+420 604 209 614 (Jaromír Vápeník). 

 

V případě, že Váš hovor nebude přijat, zašlete na uvedené číslo, které jste volali SMS,  

a my se Vám ozveme v nejbližší možné době zpět.  

 

Termín pro ukončení registrace členů a přihlášek na soutěžní vystoupení MČR ČMTF 2021 

je v neděli 17. října 2021.  

 

MČR ČMTF 2021 se koná 30.10. – 31.10. 2021 ve SH v Lounech.  


