
 

 

WAMT EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2022 
• Pátek 27.5. (příjezdy, zkoušky, ubytování); Sobota 28.5. – Neděle 29.5. (soutěž ME) 

• Sportovní hala Teplice, Česká republika 

• Otevřeno pro všechny týmy a jednotlivce bez ohledu na to, ve které asociaci v ČR jsou 
členem a to jak pro týmy/soutěžící začátečníky, tak pro týmy/soutěžící pokročilé + otevřeno 
pro všechny, kteří soutěží třeba jen na pohárovkách (amatéry) a nejsou členi žádné asociace  

• Ukončení přihlášek 30.4.2022 

 

ORGANIZÁTOR ME WAMT 

Česká Twirlingová Federace z.s. 

Postoloprty, Česká republika 

Účastnický (startovní) poplatek za osobu a choreografii pro soutěžící z ČR 

*Členi ČMTF **Nečleni ČMTF 

SOLO 700 CZK SOLO 800 CZK 

OVER ALL / 
nejlepší z 
nejlepších 

300 CZK 

OVER ALL 

nejlepší z 
nejlepších 

350 CZK 

DUO/TRIO 350 CZK DUO/TRIO 400 CZK 

MINI 300 CZK MINI 350 CZK 

STAGE (VF) 230 CZK STAGE (VF) 260 CZK 

DEFILE 230 CZK DEFILE 260 CZK 

*Člen ČMTF se počítá v mažoretkách ten, který má od ČMTF své ID číslo a v roce 2022 se 
zúčastní alespoň jednoho soutěžního kola MČR ČMTF 2022. V twirlingu se počítá člen ČMTF 
každý, který má od ČMTF své ID číslo. Členi ČMTF budou přihlašováni na ME WAMT společně 
prostřednictvím České Twirlingové Federace 

**Za nečlena ČMTF se považuje jakýkoli soutěžící/tým z České republiky, který nesplňuje 
podmínky být členem ČMTF. Nečleni ČMTF se budou přihlašovat na ME WAMT samostatně 

 

 
 



 

 

INFORMACE K ÚČASTNICKÉMU (STARTOVNÍMU) POPLATKU 

• Poplatek je nutno uhradit do ukončení přihlášek do 30.04.2022 

• Všechny přihlášené týmy/soutěžící obdrží fakturu 

• Pokud neuhradíte účastnický poplatek, nemůžete startovat na Mistrovství Evropy WAMT 

• Případné náklady na bankovní převod budou dodatečně účtovány na faktuře 

• Uvedený účastnický poplatek/tky platí pouze pro soutěžící z České republiky 

 

DISCIPLÍNY, POČÍTÁNÍ VĚKU 

• Všechny disciplíny a kategorie se řídí dle pravidel WAMT 

https://wamtmajorettes.weebly.com/rulebook.html 

• Vzhledem k tomu, že na ME žádné kvalifikace, má pořadatel (organizátor) ME WAMT           
právo vyhlásit STOP STAV přihlášek pro určité věkové kategorie a disciplíny, jakmile bude 
dosažena jejich maximální kapacita                                                                                                                                               
• Pro přihlášení je rozhodující věk dosažený 30.6. v roce konání soutěže (2022)                                                                        
Například: dívka narozená od 1.1. do 30.6. v roce 2010 bude mít v roce 2022, 12 let                         

                    dívka narozená od 1.7. do 31.12. v roce 2010 bude mít v roce 2022, 11 let  

  

OVER ALL- BEST OF THE BEST /NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH 

• Pouze pro sólisty 
• Všichni sólisti, co se zaregistrují v první disciplíně (baton/open, baton/2 baton/ flag/mace) a     
ve druhé disciplíně (pom-pom/open pom-pom) mohou soutěžit o titul v OVERALL 

• Vítěz OVERALL je určen součtem z první a z druhé disciplíny a je oceněn titulem Best of the   
Best (nejlepší z nejlepších) 
• Každý soutěžící o OVERALL může soutěžit jen jednou za mažoretky a jednou za twirling 
• Startovné je placeno pouze jednou (zvlášť za mažoretky a zvlášť za twirling) 

• Sólisti, kteří soutěží v OVERALL nemají dvojitý start, skóre se spočítá z individ. disciplín 
• Soutěžící, kteří chtějí soutěžit o titul OVERALL musí zaplatit účastnický poplatek za osobu a 
choreografii, za sólo baton (člen ČMTF 700,-,  nečlen ČMTF 800,-), za sólo pom-pom                      
(člen  ČMTF 700,-, nečlen ČMTF 800,-), za over all (člen ČMTF 300,-, nečlen ČMTF 350,-)           
= celkem člen ČMTF uhradí člen ČMT 1 000,-, a nečlen ČMTF 1 150,-  

PŘIHLÁŠKY 

• Vyplněné přihlášky zasílejte na email: cmtfederation@cmtfederation.cz 

 

HUDBA 

• Hudba musí být zaslána na email: musicECTeplice@gmail.com 

• Hudbu je nutné popsat: Název Týmu/Disciplína/Věková kategorie/Jméno a Příjmení  
• Formát .mp3 



 

 

UBYTOVÁNÍ TEPLICE a nejbližší okolí 

• Ubytování si zajišťuje každý soutěžící / tým samostatně a na vlastní náklady, níže uvádíme 
některé kontakty na možné ubytování či přenocování.  

HOTELY  

PANORAMA, http://hotelpanoramateplice.cz/                                                                                   
RICHMOND, https://www.richmondteplice.cz/cs/                                                                                  
PAYER, https://www.hotelpayer.cz/                                                                                                           
GREEN HOUSE, https://www.hotelgreenhouse.cz/                                                                                   
HOTEL ALMOND, https://www.hotelalmond.cz/                                                                                        
ZLATÝ KŘÍŽ, https://www.zlatykriz.com/                                                                                                    
TEPLICE PLAZA  hotel vč. apartmánů, https://www.tepliceplaza.cz/                                                                                             

CASANOVA Duchcov, https://www.hotelcasanova.cz/                                                                                                            
INTERHOTEL BOHEMIA Ústí nad Labem, https://www.ihbohemia.com/                                                
CLARION CONGRESS Ústí nad Lab., https://www.clarioncongresshotelustinadlabem.com/cs/  

PENZIONY, UBYTOVNY 

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ TEPLICE, http://www.ubytovnateplice.cz/                                                            
PENZION CENTRUM, https://ubytovanicentrum.cz/                                                                                
PENZION CÍSAŘ, https://penzioncisar.cz/                                                                                                 

PENSION MIKULKA Mikulov, https://pension-mikulka.webnode.cz/                                           
UBYTOVÁNÍ STŘEKOV ARÉNA Ústí nad Labem, http://www.ubytovanistrekovarena.cz/   
GREENSTAR PENSION Ústí nad Labem, http://www.ubytovani-usti.info/                                  
AUTOCAMP Osek,  https://www.autocamposek.cz/cs/     

 

ŠKOLY / DDM, které vlastní tělocvičny                                                                               
(ČMTF nemá zjištěno zdali tělocvičny by se dali použít na přenocování)                                                                                                        
ZŠ NA STÍNADLECH, https://www.zsnastinadlech.cz/                                                                                       
ZŠ BUZULUCKÁ, https://www.buzulka.cz/                                                                                             
ZŠ SVABINKA, https://www.svabinka.cz/index.php?type=Post&id=44&ids=8                                          
DDM TEPLICE, http://www.ddmteplice.cz/ 

STRAVOVÁNÍ 

• ČMTF bude na předem obdrženou objednávku zajišťovat za úplatu přímo v restauraci ve 
Sportovní hale na sobotu 28.5. oběd a večeři a na neděli 29.5. oběd                                                  
Cena za oběd 170,- Kč / osoba (polévka, hlavní jídlo, nápoj)                                                         
Cena za večeři 170,- Kč / osoba (hlavní jídlo, zákusek (štrůdl, koláč apod.), nápoj) 

• Objednávkové jídelníčky budou odeslány týmům nejpozději do 13.4. a poté budou také 
vyvěšeny na našich stránkách www.czechmajorettes.cz 

• Během soutěže bude otevřená přímo ve Sportovní hale restaurace s rychlým občerstvením 
a restaurace bude mít svůj prodej v době soutěže zajištěný také v přilehlých venkovních 
prostorech Sportovní haly 

 



 

 

ME WAMT PROGRAM 

• V pátek 27.5. příjezdy, ubytování, registrace, zkoušky 

• V sobotu 28.5. registrace + budou soutěžit soutěžící ve všech věkových kategoriích 
v disciplínách: (Defile/March, Baton, Baton OPEN, Traditional (Classic Baton), Pom-Pom) 

• V neděli 29.5. registrace + budou soutěžit soutěžící ve všech věkových kategoriích 
v disciplínách: (Pom-Pom OPEN, Show/Accessories, Flag, Bannieres (Small Drill), Mix, Mace, 
Drummers, Twirling, 2Baton) 

• Změna programu vyhrazena 

 

ME WAMT, DOTAZY A INFORMACE   

• Veškeré dotazy k ME WAMT vč. plateb pište na email: jaromirvapenik@seznam.cz                   
nebo volejte pana Vápeníka tel. číslo 604 209 614 

• Dotazy k pravidlům asociace WAMT pište na email: annamedlikova@cmtfederation.cz     
nebo volejte slečnu Annu Medlíkovou 703 154 929 

• Pokud se nebudete moci jak panu Vápeníkovi, tak slečně Medlíkové dovolat, tak pošlete 
prosím sms a pan Vápeník nebo slečna Medlíková se Vám ozve hned, jak to z jejich strany 
bude možné 

   

 


