
 

                             
 

 
 
 
 



 

MAŽORETKY 

 

Registrační (roční) poplatky za členství v ČMTF za rok 2022  

Člen/soutěžící (výkonnostní třída „A“) 300 Kč/osoba 

Vedoucí/trenér týmů (výkonnostní třída „A“) 150 Kč/osoba 

Člen/soutěžící (výkonnostní třída „B“) Dle vyjádření níže 

Vedoucí/trenér týmů (výkonnostní třída „B“) Dle vyjádření níže 

Člen/soutěžící (pouze rodičovský tým) 100 Kč/osoba 

Vedoucí/trenér (pouze rodičovského tým)  100 Kč/osoba 

 

Registrační poplatek se po řádném uhrazení již nevrací. 

Všichni řádně zaregistrovaní členi mají vstupné na soutěže MČR ČMTF 2022 zdarma. 

 

SLEVY NA REGISTRAČNÍ (ROČNÍ) POPLATEK VE VÝKONNOSTNÍ TŘÍDĚ „B“ 

Slevy se počítají za soutěžní sezonu roku 2019 a dále až od roku 2022 

 

První rok členství v ČMTF ve výkonnostní třídě „B“ 

Soutěžící/tým, který bude na MČR ČMTF ve výkonnostní třídě „B“ soutěžit prvním rokem, 

nehradí v kvalifikačním ani v semifinálovém kole registrační (roční) poplatek, přesto ale 

musí nejdříve řádně vyplnit a zaslat přihlášku – registrace členů ČMTF, aby pro své členy 

získal ID (LOGIN), které poté použije do přihlášek jednotlivých soutěžních vystoupení. 

 

V případě postupu ze semifinálového do finálového kola MČR ČMTF 2022 se již musí 

soutěžící/tým ve výkonnostní třídě „B“ se stát „skutečným“ členem ČMTF a tím uhradit také 

členský poplatek za rok 2022 za první rok jeho členství v ČMTF ve výši 100 Kč/osoba.  

 

Postup do finálového kola MČR ČMTF 2022 může soutěžící ve výkonnostní třídě „B“              

ČMTF odmítnout a tím již nadále nehradí ani registrační (roční) poplatek a ani startovní 

poplatek za finálové kolo MČR ČMTF.  

 

Druhý rok členství v ČMTF ve výkonnostní třídě „B“ 

Soutěžící/tým, který bude na MČR ČMTF ve výkonnostní třídě „B“ soutěžit druhým rokem 

(např. první rok soutěžil v MČR ČMTF v roce 2019 a druhý rok bude soutěžit v MČR ČMTF 

v roce 2022) bude hradit již do kvalifikačního kola „základní“ registrační (roční) poplatek  

za jeho členství v ČMTF ve výši 100 Kč/osoba. 

      



 

V případě postupu ze semifinálového do finálového kola MČR ČMTF 2022 soutěžící/tým  

před finálovým kolem uhradí ČMTF dalších 100 Kč/osoba za registrační (roční) poplatek  

jako „doplatek“ za druhý rok jeho členství v ČMTF ve výkonnostní třídě „B“.  

 

Postup do finálového kola MČR ČMTF 2022 může soutěžící ve výkonnostní třídě „B“ ČMTF 

odmítnout a tím již nadále nehradí „doplatek“ na registrační (roční) poplatek a ani startovní 

poplatek za finálové kolo MČR ČMTF. V tomto případě se, ale již uhrazený „základní“ 

registrační (roční) poplatek za členství v ČMTF ve výši 100 Kč soutěžícímu/týmu nevrací.    

 

 

Třetí a další rok členství v ČMTF ve výkonnostní třídě „B“ 

Ve třetím a dalším roce soutěže MČR ČMTF soutěžící/tým, který již soutěžil v MČR ČMTF 

v předešlých letech již dva roky ve výkonnostní třídě „B“ MČR hradí v kvalifikačních kolech 

již plnou výši registračního (ročního) poplatku uvedeného na daný soutěžní rok MČR ČMTF 

jako soutěžící/tým ve výkonnostní třídě „A“. 

      

Startovní poplatky na soutěžní kola MČR ČMTF 2022 

Sólo   400 Kč  

Duo  400 Kč  

Trio  400 Kč   

Miniformace  600 Kč  

Velká formace  100 Kč/osoba 

Formace 100 Kč/osoba 

Pochodové defilé    50 Kč/osoba 

Formace Rodičovské týmy    50 Kč/osoba 

 

Odesláním vyplněné registrační a soutěžní přihlášky do soutěže MČR ČMTF soutěžící/tým 

souhlasí pro Českou Mažoretkovou a Twirlingovou Federaci se shromažďováním (ČMF i ČTF), 

uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registrační 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 Českou 

Mažoretkovou a Twirlingovou Federací (ČMF a ČTF).   
 



 

Doprovodu na soutěže od 15 let výše doporučujeme se řádně zaregistrovat do Fanklubu 

ČMTF. Řádně zaregistrovaný člen Fanklubu ČMTF nehradí v soutěži MČR ČMTF vstupné.  

 

Jakékoli informace o registračních či startovních (soutěžních) přihláškách a poplatcích získáte 

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

 

Jakékoli informace o soutěžích pořádaných Českou Mažoretkovou Federací (ČMF a ČTF) 

získáte na telefonním čísle: +420 604 209 614 (Jaromír Vápeník). 

 

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

a my se Vám ozveme v nejbližší možné době zpět.  

 

5. března je termín ukončení registračních a soutěžních přihlášek na MČR ČMTF 2022. 

 

 

 

 

Miluše Vápeníková                              Daniel Zíbrt                              Dana Poštová 

Prezidentka ČMTF                               Viceprezident ČMTF               Členka rady ČMTF                          

 


