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1 NÁZEV A VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 

1.1 Mistrovství České republiky České Mažoretkové a Twirlingové Federace. 

1.2 MČR ČMTF je řízeno dle pravidel a soutěžního řádu ČMTF. 

1.3 Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem soutěže MČR ČMTF je Česká Mažoretková Federace z.s., 

Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty, IČO: 05530415. 

 

2 DRUH SOUTĚŽE 

2.1 MČR ČMF je celostátní kvalifikační (postupová) soutěž mažoretek (s hůlkou a žezlem), POM-POM 

(třásně) a mažoretek se dvěma druhy náčiní (mix).  

2.2 Veškeré soutěžní disciplíny jsou uvedeny v pravidlech ČMTF.  

2.3 MČR ČMTF je kvalifikací pro mezinárodní soutěže: 

• Mistrovství Evropy European Majorettes Association;  

• a případně další mezinárodní soutěže. 

 

3 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 

3.1 Termín uzávěrky přihlášek pro všechny disciplíny je vždy pro daný rok uveden v přihláškách MČR 

ČMTF. 

3.2 Soutěže MČR ČMTF se konají v termínech uvedených v termínovém kalendáři pro daný soutěžní 

rok. 

3.3 Deset dní před každou soutěží MČR ČMTF již nebude možné měnit či odhlašovat soutěžící z jiných 

důvodů, než z důvodů onemocnění (doložením potvrzení od lékaře) nebo vážných rodinných důvodů, které 

budou muset být oznámeny písemnou formou, případně prostřednictvím e-mailu pořadateli soutěže. 

 

4 REGISTRAČNÍ POPLATKY ZA ČLENSTVÍ VE FEDERACI  

4.1 Výše poplatků je uvedena každý rok v přihláškách do soutěží MČR ČMTF. 

4.2 Termíny pro zaplacení: 

• Platí se na základě vystavené faktury na účet uvedený na faktuře. 

• Termín pro zaplacení poplatku za členství je uveden na faktuře. 

• Pro identifikaci platby je nutné zadat variabilní symbol – číslo faktury. 

• Bez uhrazení poplatku v předepsané výši nebo při neidentifikovatelné platbě nebude registrace 
potvrzena. 

• Registrační poplatek se po řádném uhrazení již nevrací. 

 

5 REGISTRAČNÍ A STARTOVNÍ POPLATEK 

5.1 Registrační a startovní poplatky ČMTF jsou uvedeny před každou sezonou na stránkách ČMTF. 

5.2 Startovné za sóloformace a skupiny se hradí uhrazením faktury dle její splatnosti předem na účet 
uvedený na faktuře za počet osob uvedených a evidovaných na přihlášce do soutěže, pokud rada federace 
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neudělí dle předem zaslané písemné žádosti výjimku ohledně provedení platby za startovné, a to na platbu 
v hotovosti. 

5.3 Storno poplatek za startovné 1–3 dnů před samotnou soutěží je 100 %. 

 

6 POSTUPOVÝ KLÍČ 

6.1 Postup do z kvalifikačního do semifinálové kola mají zajištěný soutěžící, kteří se umístí na 1. – 5. 
místě celkového pořadí v základních (kvalifikačních) postupových kolech. Postup ze semifinálového  
do finálového kola mají zajištěný soutěžící, kteří se umístí na 1. – 5. místě celkového pořadí 
v semifinálových postupových kolech. Celkový počet postupů neboli postupový klíč pro postup ze 
základních (kvalifikačních) postupových kol do semifinálových kol a ze semifinálových kol do finálového 
kola MČR ČMF může být ještě upřesněn po uzávěrce soutěžních přihlášek na MČR ČMTF 2022 a pokud by 
se tak stalo, tak by upřesněný postupový klíč byl následně oznámen na internetových stránkách. 

6.2 Soutěžící umístěný na nepostupových místech může obdržet od poroty daného soutěžního kola  
či rady federace divokou kartu na postup do dalšího postupového soutěžního kola.  

6.3 Soutěžící z kvalifikačních kol z výkonnostní třídy „B“ může obdržet divokou kartu od poroty daného 
soutěžního kola či rady federace postup do semifinálových a následně také do finálového kola MČR ČMTF 
do výkonnostní třídy „A“. 

6.4 Přímý postup z MČR ČMTF výkonnostní třídy „A“ na Mistrovství Evropy EMA: 

• Ve finálovém kole MČR ČMF ve výkonnostní třídě „A“ postupují na ME EMA disciplíny: 
o sólo baton;  

o duo baton; 

o trio baton;  

o baton velká formace – pouze pokud má i pochodové defilé, pokud ho nemá, musí si ho v případě 

postupu na ME EMA dodělat; 

o baton pochodové defilé – pouze pokud má i pódiovou velkou formaci, pokud jí nemá, tak si jí 

v případě postupu na ME EMA musí dodělat; 

o pom-pom show sólo; 

o pom-pom show duo; 

o pom-pom show trio;  

o pom-pom show velká formace; 

o pom-pom classic sólo; 

o pom-pom classic duo; 

o pom-pom classic trio; 

o pom-pom classic velká formace – pouze pokud má i pochodové defilé, pokud ho nemá musí si ho 

v případě postupu na ME EMA dodělat; 

o pom-pom classic pochodové defilé – pouze pokud má i pódiovou velkou formaci, pokud jí nemá, tak 

si jí v případě postupu na ME EMA musí dodělat; 

o mace sólo; 

o mace duo; 

o mace trio. 

• Postup na ME EMA je ve věkových kategoriích děti, kadetky, juniorky, seniorky. 

• V případě postupu na ME EMA je potřeba dodržet na postup velkých formací věkové limity uvedené 
v pravidlech EMA. 
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• Postup z finálového kola MČR ČMTF „A“ mají zajištěný soutěžící, kteří se umístí na 1. – 7. místě 
celkového pořadí. Rada federace může po dohodě s vedením EMA navýšit počet postupujících. 

• Ve velkých formacích nejdříve postupují týmy dle dosažených výsledků, které soutěžily ve finále 
MČR ČMF jak v pódiové formaci, tak v pochodové formaci. 

• Na ME EMA se soutěží dle pravidel EMA, která jsou vyvěšena na stránkách ČMTF, pokud je ČMTF 
obdržela. Každým rokem nejpozději do konce června budou vždy pravidla po valné hromadě EMA 
aktualizována s platností na daný rok. 

• Sportovní komise po dohodě s porotou finálového kola může udělit divokou kartu dle dosažení 
nejvyššího bodového hodnocení z finálového kola MČR ČMF na postup na ME EMA, také soutěžícím 
z výkonnostní třídy „B“.  

• Na ME EMA nesoutěží chlapci.  

 

7 ÚČAST V SOUTĚŽI 

7.1 Účast ve finálovém kole MČR ČMTF je podmíněna přijetím přihlášky soutěžícího, její registrací, 
platným členstvím ve federaci a uhrazením jak registračního, tak startovního poplatku. 

7.2 Soutěžící ve velkých formacích, formacích, miniformacích a sóloformacích, kterým není více jak 15 
let, musí být doprovázeny odpovědnou osobou starší více jak 18 let, která je uvedená v přihlášce, případně 
jejím plnoletým zástupcem. 

 

8 POROTA, ROZHODČÍ 

8.1 Minimální počet rozhodčích v každém soutěžním kole jsou 3 bodoví rozhodčí a 1 technický. Hodnotí 
se a boduje dle platných pravidel ČMTF.  

8.2 Členem odborné poroty může být jen certifikovaný porotce ČMTF, nebo členem poroty může být 
také prezident ČMTF či rozhodčí z jakéhokoli jiného státu než z ČR, který bude doporučen ke schválení radě 
ČMTF manažerem či případně předsedou sportovní komise, a jeho účast v porotě soutěží MČR ČMTF musí 
být radou federace ČMTF schválena. 

8.3 Odbornou porotu pro soutěže jmenuje Sportovní manažer (předseda sportovní komise). 

8.4 Sportovní manažer (předseda sportovní komise) jmenuje pro každou soutěž předsedu poroty. 

8.5 Oblečení porotců musí mít společenský charakter. 

8.6 Porotce se při své práci plně věnuje hodnocení soutěžních choreografií. 

 

9 ZPŮSOB HODNOCENÍ, VÝSLEDKY, STÍŽNOSTI  

9.1 Veškeré soutěže MČR ČMTF se hodnotí bodovým systémem, pokud nebude před samotnou soutěží 
uvedeno jinak.  

9.2 Výsledky jednotlivých soutěžních kol budou po skončení soutěže zveřejněny v co nejbližším 
možném termínu vždy na internetových stránkách ČMF 

9.3 Stížnost či odvolání, nebo protest (dále jen stížnost) na rozhodnutí poroty, nebo proti domnělému 
porušení soutěžního řádu či pravidel ČMTF je možno podat pouze písemně, případně prostřednictvím  
e-mailu nejpozději do 24 hodin po ukončení jednotlivé soutěže.  
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9.4 Pokud bude součástí stížnosti videozáznam protestujícího týmu/skupiny, musí být doloženo video 
celé kategorie, ne pouze vystoupení týmu/skupiny, které podává samotnou stížnost. 

9.5 Za podání stížnosti pořadatel soutěže ČMTF požaduje složení vratné kauce ve výši 500 Kč, která je 
splatná dle splatnosti uvedené na faktuře ČMTF (ČMF či ČTF). Výsledek stížnosti bude poté 
protestujícímu sdělen po obdržení kauce na účet, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení kauce.  

9.6 Nebude-li stížnost radou federace uznána, vratná kauce propadá ve prospěch pořadatele soutěže 
tzn. ve prospěch ČMTF. V případě odůvodněného podání stížnosti se poplatek vrací zpět na účet 
stěžovaného.  

9.7 Stížnost může podat pouze odpovědná osoba týmu/skupiny, plnoletý trenér/vedoucí, který je 
uveden na přihlášce k soutěži MČR ČMTF.  

9.8 Pokud bude na některé soutěžící podána oprávněná stížnost a při řešení stížnosti se potvrdí,  
že tým/skupina jednala proti soutěžnímu řádu, či pravidel ČMTF bude soutěžícímu, týmu/skupině, pokud 
získala nějaký titul či některé ocenění, tento titul či ocenění odebráno společně s diplomem a medailemi, 
nebo pohárem. Pokud by soutěžící, tým/skupina po řádném rozhodnutí neodevzdala neprodleně to, co jí 
nenáleží, bude mu obratem účtována finanční pokuta (náhrada) od ČMTF, a to dle rozhodnutí rady 
federace nejvýše do maximální výše 5.000 Kč. Tato náhrada, bude poté použita hlavně na pořízení nových 
diplomů, medailí nebo pohárů. Uvedenou částku na faktuře je provinivší se soutěžící, tým/skupina povinna 
uhradit dle splatnosti uvedené na faktuře ČMF či ČTF. 

9.9 Ve výjimečných případech v případě nesrovnalosti v konečném hodnocení soutěže může 
odpovědná osoba týmu/skupiny, plnoletý trenér/vedoucí, který je uveden u jednotlivého soutěžícího/týmu 
na přihlášce k soutěži MČR ČMTF po samotném ukončení soutěžního kola se obrátit s dotazy na kontaktní 
osobu uvedenou v propozicích soutěže (pokud tato osoba bude v propozicích soutěže uvedena) nebo  
se může obrátit se svými dotazy přímo na ředitele soutěže. Ostatní členi organizačního týmu nebo porotci 
nemají povinnost reagovat na jakékoli dotazy od kohokoli v průběhu a po skončení soutěžního kola.  

 

10 TITULY A CENY 

10.1 Tituly: 

Výkonnostní třída „A“ 

a) v kvalifikačním kole: 

• 1. místo 

• 2. místo 

• 3. místo 

 

b) v semifinálových kolech: 

• 1.místo – Mistr Čech či Mistr Moravy 

• 2.místo – Vicemistr Čech či Vicemistr Moravy 

• 3.místo – II. Vicemistr Čech či II. Vicemistr Moravy 

Tituly se udělují ve výkonnostní třídě „A“ v každé disciplíně a v každé věkové kategorii. Tituly budou 

uděleny pouze v případě, že se soutěže v dané kategorii a disciplíně zúčastní alespoň 3 jednotlivci či 3 

dua/tria nebo 3 skupiny. Titul je vždy doplněn specifikaci (druh náčiní). 
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c) ve finále: 

• 1.místo – Mistr ČR 

• 2.místo – Vicemistr ČR  

• 3.místo – II. Vicemistr ČR   

Tituly se udělují ve výkonnostní třídě „A“ v každé disciplíně a v každé věkové kategorii. Tituly budou 

uděleny pouze v případě, že se soutěže v dané kategorii a disciplíně zúčastní alespoň 3 jednotlivci  

či 3 dua či 3 tria nebo 3 skupiny. Titul je vždy doplněn specifikací (druh náčiní). 

 

Pokud budou ve výkonnostní třídě „A“ v některé kategorii a disciplíně méně než tři soutěžící, může  

se Mistrem, Vicemistrem či II. Vicemistrem ČR stát pouze soutěžící, který dosáhne od porotců celkově 

následující bodový průměr: 

• 1.místo – Mistr ČR                 138 – 150 bodů 

• 2.místo – Vicemistr ČR          132 – 137,9 bodů 

• 3.místo – II. Vicemistr ČR      126 – 131,9 bodů  

(Příklad: v kategorii sólo baton, juniorky „A“ soutěžila pouze jen jedna soutěžící a ta získala od všech 

porotců po odečtení minusových bodů celkem 133 bodů. Tím pádem i když ta soutěžící byla pouze jedna  

ve své kategorii, tak jí bude uděleno první místo a k tomu jí bude udělen titul Vicemistr ČR.) 

 

Výkonnostní třída „B“ 

a) v kvalifikačním kole: 

• 1.místo 

• 2.místo 

• 3.místo 

 

b) v kvalifikačním kole: 

• 1.místo 

• 2.místo 

• 3.místo 

 

c) ve finále: 

• 1.místo 

• 2.místo 

• 3.místo 

10.2 Ceny:  

Soutěžící získávají diplomy a medaile za 1. - 3. místo v celkovém pořadí v každém soutěžním kole a v každé 
výkonnostní třídě + skupiny – Velké Formace a Formace classic získávají za umístění 1.- 3. místo ještě  
1 ks poháru. Medaile, poháry, diplomy nebo věcné ceny nejsou pro vítěze vymahatelné. 

10.3 Vyhlašovatel (pořadatel) soutěže může udělit v jakémkoli soutěžním kole další zvláštní ceny (např. 
cenu za originalitu choreografie, mimořádné vyjádření hudby, nejstaršího a nejmladšího účastníka soutěže, 
nejpočetnější soutěžní skupinu apod.), nebo může udělit nejlépe umístěním soutěžícím v celkovém pořadí 
různé finanční odměny či věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže apod. 
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11 HUDEBNÍ DOPROVOD 

11.1 Hudba k vystoupení je většinou libovolná (s výjimkou disciplín uvedených v pravidlech ČMTF 
improvizace, mace). Nástup a odchod na samotné soutěžní vystoupení je bez hudby. 

11.2 Skladba se zasílá předem, a to rovnou s přihláškou do soutěžního kola.  

11.3 Na vlastní soutěž si hudbu přivezte s sebou na USB FLASH DISKU či CD (bude sloužit jako případná 
záloha). 

11.4 Na soutěžním kole si co nejdříve po registraci (prezenci) u zvukaře potvrďte správnost a úplnost 
připravených skladeb na playlistu soutěže.  

11.5 V případě použití zálohy za nenačtení FLASH DISKU či CD apod. neručí pořadatel, ani organizátor 
soutěže, ani zvukař. 

 

12 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

12.1 ČMTF může zajistit ubytování a stravování ve spolupráci s partnerem či místním spolupořadatelem 
soutěže nebo s jinou právnickou či fyzickou osobou, není to však jeho povinností.  Každý soutěžící si může 
zajistit ubytování i stravování samostatně. Pokud bude ČMF zajišťovat ubytování a stravování, tak toto 
bude oznámeno účastníkům soutěže v dostatečném časovém předstihu v propozicích soutěže či  
na stránkách ČMTF.  

12.2 ČMTF nezodpovídá za jakékoliv finanční ztráty, způsobené zrušením ubytování a stravování  
ze strany místního pořadatele, partnera nebo jiné právnické či fyzické osoby. 

 

13 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚČASTNÍCÍCH NA SOUTĚŽÍCH POŘÁDANÝMI ČMF 

13.1 Podáním přihlášky (registrace členství) a přihlášky do samotné soutěže uděluje člen i nečlen ČMTF 
(soutěžící) souhlas, aby v databázi ČMTF byly zpracovány a užity jeho osobní údaje, které jsou obsaženy 
v uvedených přihláškách, a to pro organizační, evidenční a vnitřní potřeby federace, pro tiskové informace 
a informace na webových stránkách a k propagaci ČMTF apod. 

13.2 Člen i nečlen ČMTF, který se zúčastní soutěží pořádaných ČMTF souhlasí se správou a uchováváním 
předaných osobních údajů pro vnitřní potřeby federace a pro potřeby zpracování žádostí o dotace, granty 
apod. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle GDPR. Tento souhlas poskytuje člen 
ČMTF na dobu platnosti členství a deseti let po ukončení jeho členství ve federaci a nečlen na dobu 10 let 
po ukončení jednotlivé soutěže, které se nečlen ČMF zúčastnil. 

 

14 LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK 

• MČR – Mistrovství České republiky 

• ČMF – Česká Mažoretková Federace  

• ČTF – Česká Twirlingová Federace 

• ČMTF – Česká Mažoretková a Twirlingová Federace 

• ME – Mistrovství Evropy 
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• EMA – European Majorettes Association 

 

15 PENALIZACE 

15.1 Zjištěné úmyslné změny věkových údajů soutěžícího budou penalizovány u jednotlivce částkou  
500 Kč a u týmu/skupiny částkou 2 500 Kč. Tito soutěžící budou po zjištění změny zařazeni do odpovídající 
věkové a výkonnostní kategorie a neprodleně budou muset uhradit ČMTF uvedenou částku za penalizaci. 

15.2 Za pozdní odstoupení jednotlivce nebo týmu/skupiny od účasti na Mistrovství Evropy EMA (6 týdnů 
před začátkem soutěže) může být jednotlivec sankcionován finanční částkou ve výši 50 EUR a tým/skupina 
částkou 250 EUR, případně výší částky, kterou již za postupujícího uhradila ČMTF. Tato částka bude následně 
splatná dle splatnosti uvedené na faktuře vystavenou ČMTF (ČMF či ČTF). 

15.3 Za neetické a nesportovní chování v průběhu soutěže může být jednotlivcům či týmu/skupině 
(odpovědnému vedoucímu) udělena peněžní sankce určená dle závažnosti chování, a to ve výši od 500 Kč  
až do 5 000 Kč. (např. za neslušné slovní vyjadřování, fyzické napadení zúčastněných osob, neovládnutí se 
při slavnostním vyhlašování výsledků apod.)  

 

16 DŮLEŽITÉ KONTAKTY  

• Jaromír Vápeník – generální manažer 

mob.: +420 604 209 614 

email: cmtfederation@cmtfederation.cz 

• Dana Poštová – manažer členské základny, členka rady federace 

mob.: +420 603 301 736 

email: info@cmtfederation.cz 

• Natálie Vápeníková – sportovní manažer – předseda sportovní komise 

mob.: +420 737 515 472 

email: sport@cmtfederation.cz 

• Webové stránky 

http://www.czechmajorettes.cz/ 

• Facebook 

Česká Mažoretková a Twirlingová Federace 

 

17 FANKLUB ČMTF 

17.1 Členství ve Fanklubu ČMTF se řídí svými pravidly, která jsou uveřejněny zvlášť na stránkách ČMTF 
v sekci pod názvem Fanklub ČMTF. 

 

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, OSTATNÍ 

18.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na sloučení výkonnostních tříd v případě, že v jedné disciplíně 
a jedné věkové kategorie bude přihlášeno 3 a méně soutěžních vystoupení v obou výkonnostních třídách  
v součtu. V tomto případě budou soutěžící soutěžit vždy v té vyšší vyhlášené výkonnostní třídě, tzn. v „A“. 
V případě sloučení výkonnostních tříd se soutěžící hodnotí ve sloučené disciplíně dle povinných prvků „B“. 
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18.2 Pokud se soutěžící ve výkonnostní třídě „B“ od roku 2018 tři roky po sobě umístí vždy v celkovém 
pořadí ve finálovém kole MČR ČMTF „B“ na 1. místě celkového pořadí ve stejné věkové kategorii  
a ve stejné soutěžní disciplíně musí se přihlásit do dalšího ročníku MČR ČMTF již pouze do výkonnostní třídy 
„A“. 

18.3 Na výzvu pořadatele či poroty je soutěžící (dále je možné psát místo soutěžící také slovíčko atlet) 
povinen doložit svůj věk registrační kartičkou ČMTF a pokud jí nevlastní, tak kartou pojištěnce nebo jiným 
hodnověrným dokladem (OP, cestovní pas, apod.).  

18.4 Pokud nebude věk soutěžícího totožný s věkem uvedený na přihlášce, bude se se soutěžícím jednat 
dle pravidel ČMTF. 

18.5 Postupující soutěžící na Mezinárodní soutěže a na ME, případně MS soutěží v těchto soutěžích vždy 
dle platných pravidel organizací, asociací a federací, které jmenované soutěže pořádají.  

18.6 Po dobu celé soutěže jsou vedoucí skupin nebo plnoleté odpovědné osoby plně odpovědní  
za jednotlivé členy svého oddílu/týmu/souboru, a v případě poškození zařízení či zničení věcí v jakékoli 
sportovní hale či v tělocvičně, kde se koná jednotlivá soutěž nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny, 
popřípadě plnoleté odpovědné osoby. 

18.7 Veškerý pohyb atletů soutěžících, vedoucích, rodičů a příbuzných na samotné soutěži je na vlastní 
nebezpečí. Jednotlivé soutěže pořádané ČMTF nejsou pořadatelem pojištěny. Doporučujeme, aby soutěžící 
byli pojištěni pro případ úrazu či náhlé nemoci. Za tyto veškeré skutečnosti pořadatel a ani rada ČMTF 
nenesou žádnou odpovědnost a nemůže být proto na ČMTF (ČMF či ČTF) vymáhána finanční či jiná 
náhrada. 

18.8 Pořadatel soutěže v době konání jednotlivých soutěžních kol neodpovídá za ztrátu věcí či majetku 
účastníků, jako jsou např. videokamery, fotoaparáty, mobily a další, a za jakékoliv škody na nich vzniklé. 
Dodržování pokynů pořadatele soutěží pořádaných ČMTF, při používání osobních videokamer a 
fotoaparátů, při jednotlivých soutěžních kolech je povinné. 

18.9 Během všech pořádaných soutěží může ČMTF pořizovat zvukové, filmové a fotografické záznamy. 
Účastí na soutěžích poskytuje účastník soutěžící, vedoucí, rodič, odpovědná osoba, návštěvník apod. svůj 
výslovný souhlas s tím, že fotografie nebo audio/videozáznamy s jeho osobou, které jsou zhotoveny během 
soutěží nebo v souvislosti s ní, mohou být použity prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí 
technické metody pořadatelem (vyhlašovatelem) soutěže pro reklamní a propagační účely, a to bez 
peněžní náhrady a časového omezení.  

18.10 Pořadatel (vyhlašovatel) soutěže může ustavit v jakémkoliv soutěžním kole druhou nesoutěžní 
porotu tzv. VIP porotu, která uděluje zvláštní cenu např. za originalitu choreografie, za nápadité kostýmy 
apod. VIP porota bývá většinou složená z představitelů obcí, krajů, poslanců, senátorů, sportovců, umělců, 
zpěváků, čestných hostů, sponzorů a partnerů soutěží ČMTF. 

18.11 Časový rozpis pro prezenci bude upřesněn vždy v propozicích jednotlivé soutěže a programu 
jednotlivých soutěžních kol. 

18.12 Pokud soutěžní skupina/tým přijede na soutěž v menším počtu soutěžících než dovolují pravidla 
vystavená ČMTF, či v menším počtu, než odpovědná osoba soutěžící přihlásil do soutěže, může skupina  
na samotné soutěži vystoupit, pouze po předchozí domluvě s pořadatelem soutěže, a to třeba i v jiné 
soutěžní disciplíně (např. když přijede na soutěž místo osmi soutěžících jen sedm, tak pořadatel soutěže 
může rozhodnout, že místo ve VF vystoupí v miniformaci atd.  

18.13 Pokud postupující soutěžící nebudou moci z jakéhokoli důvodu přijmout nominaci na postup  
do jakékoli Mezinárodní soutěže či na ME, případně MS má povinnost tuto skutečnost neprodleně soutěžící 
oznámit radě ČMTF. Místo postupujícího soutěžícího může rada ČMTF nabídnout postup po dohodě  
se sportovní komisí dalším náhradníkům.   
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18.14 Dopravu, případné ubytování a stravování si na soutěže pořádaných ČMTF, či zajišťujících 
prostřednictvím ČMTF všichni soutěžící hradí sami. 

18.15 Pokud soutěžící vlastní registrační kartičku ČMTF, ale bude přítomen na soutěži v den, kdy on sám 
nesoutěží je povinen hradit pořadateli soutěže dle určeného ceníku vstupné. 

18.16 Pokud soutěží chlapci v sóloformacích, může rada federace udělit výjimku oproti pravidlům ČMTF  
a chlapci v sóloformacích po udělení této výjimky mohou soutěžit ve společné disciplíně s děvčaty. Výjimka 
se týká vždy pouze jednotlivé soutěže. 

18.17 Chlapci soutěžící na soutěžích ČMTF a soutěžící ve výkonnostní třídě „B“ a to v jakékoli věkové 
kategorii nemusí mít při svém vystoupení kozačky. Mohou mít při svém soutěžním vystoupení jinou 
vhodnou sportovní obuv. 

18.18 V případě jakýchkoliv úprav či změn v soutěžním řádu, budou tyto úpravy a změn vyznačeny 
zřetelně v aktualizovaném soutěžním řádu. 

18.19 Tento soutěžní řád je platný od 1.1.2022 na dobu neurčitou.  

 

Dle rozhodnutí rady České Mažoretkové a Twirlingové Federace soutěžící v disciplínách: BATON 

pochodové defilé, POM-POM SHOW pochodové defilé, POM-POM CLASSIC pochodové defilé  

a RODIČOVSKÉ TÝMY postupují z kvalifikačních kol MČR ČMTF 2022 rovnou do kola finálového. 

 

 

Miluše Vápeníková                              Daniel Zíbrt                              Dana Poštová 

Prezidentka ČMT                                 Viceprezident ČMTF               Členka rady ČMTF                          

 


