
 
 

PRAVIDLA EMA (2020) 
 

1. Obecná ustanovení 
 

1.1. Úvod 
1.1.1. Tato pravidla určují typy, formy a směr mažoretkových soutěží na evropské úrovni, 

organizovaných Evropskou mažoretkovou asociací (EMA), členy EMA nebo třetí stranou ve 
jménu výše zmiňované instituce. 

1.1.2. Tato pravidla určují vztah mezi EMOU, soutěžícími, porotci, technickou komisí a mažoretkovými 
týmy na soutěžích z článku 1.2. 

1.1.3. Blog je oficiálním informačním kanálem pro Mistrovství Evropy (ME), zde budou zveřejněny 
všechny detaily, soutěžící musí kontrolovat blog pro informace ohledně ME.  

 
1.2. Obecné kompetence a povinnosti 

1.2.1. Dodržování těchto pravidel na ME a dalších soutěžích pořádaných EMOU je povinné.  
1.2.2. Dodržování těchto pravidel se doporučuje i pro národní mistrovství a soutěže členských zemí 

EMA, rozdíly u jednotlivých členských zemí jsou povoleny. 
1.2.3. Pokud něco není definováno těmito pravidly, porotce může jednat dle svých národních pravidel. 
1.2.4.  ME EMA je nejvyšší soutěží dle těchto pravidel. 
 

1.3. Technická komise 
1.3.1. Valná hromada (VH) EMA (dle stanov EMA) může určit technickou komisi. 
1.3.2. Technická komise: 

 se stará o to, aby soutěže probíhali dle pravidel 
 připravuje termínový kalendář 
 kontroluje výsledkové listiny 
 navrhuje změny pravidel výkonnému výboru (VV) a VH 
 stará se o další úkoly dle pravidel 

1.3.3. Pokud není určen výkonný výbor, jeho funkce připadají VV. 
 

1.4. Porotci 
1.4.1. Mezinárodní porotci jsou určeni EMOU. ME a další soutěže pořádané EMOU mohou být 

hodnoceny pouze porotci, kteří mají licenci mezinárodní porotce EMA. 
1.4.2. Porotce pro ME a další soutěže EMA deleguje pouze VV. Národní mistrovství mohou hodnotit 

jakýkoliv porotci (je to v kompetenci každé národní asociace), ale na mezinárodní soutěže a ME 
EMA deleguje porotce VV EMA. 

1.4.3. VV EMA na ME EMA a další soutěže určí 1 delegáta a minimálně 5 a maximálně 9 porotců 
(každý porotce z jiné země). Pokud je problém s nominací 1 porotce z každé země, každá země 
(pokud má) nominuje dalšího porotce. Výjimečně může hlavní porotce navrhnout dalšího porotce 
ze stejné země. Toto podléhá schválení VV. 

1.4.4. Jeden z porotců je předseda poroty, jehož si volí ostatní porotci sami. Je odpovědný za ostatní 
porotce a jejich chování, kontroluje vkládání dat a diskvalifikace. 

1.4.5. Může být zvolen i náhradní porotce z každé země. Může to být jakýkoliv licencovaný porotce 
EMA. Měl by být brát zřetel na náhradu porotce z dané země, blízko místa konání soutěže tak, 
aby nebyl narušen chod soutěže.  

1.4.6. Porotci a delegát musí být přítomni v oficiální kanceláři porotců minimálně 8 hodin před 
zahájením první kategorie soutěže ME.  

1.4.7. Porotci hodnotí na oficiální hodnotící listy. Mohou používat další materiály (počítač, tablet, 
poznámkový blok a další), ale oficiální výsledky musí být zapsány na oficiálních hodnotících 



listech. Spolu s oficiálními hodnotícími listy musí porotci zapisovat výsledky (umělecký dojem, 
technická data, práce s náčiním, celkový dojem) do hodnotících tabulek, které slouží jako 
kontrolní materiál a neslouží ke zveřejnění.  

1.4.8. Komise porotců hodnotí veškerou práci porotců po ukončení ME. V případě, že se porotce 
dopustí při hodnocení závažné chyby, může se komise rozhodnou na určitou dobu nenominovat 
tohoto porotce pro hodnocení na ME.  

1.4.9. Porotci musí mít jasné, přesné a srozumitelné vysvětlení co se týče udělených bodů všem 
velkým i malým formacím.  

 
1.5. Delegát 

1.5.1. Delegát EMA se stará o to, aby na soutěži byla dodržována veškerá pravidla a stanovy dle 
článku 1.2.1. 

1.5.2. Delegát přijímá protesty, řeší neočekávané nedostatky a situace (jako například zásah vyšší 
moci), kontroluje vkládání dat a další.  

1.5.3. Ve formálních případech má delegát během soutěže vyšší postavení než porotci.  
1.5.4. Delegát může pozastavit/suspendovat jeden mažoretkový tým nebo celou soutěž, pokud se 

organizátoři, soutěžící, porotci nebo jiná třetí strana nechová podle těchto pravidel, dalších 
předpisů EMA nebo legislativy státu, ve které je soutěž pořádána.  

1.5.5. V případě nepřítomnosti delegáta je dalšími porotci zvolen jeden přítomný porotce jako zástupce 
delegáta.  

 
 

2. Typy a organizace soutěže 
 

2.1. Mistrovství Evropy (ME) 
2.1.1. ME je oficiálně nejvyšší soutěží pro získání titulu Mistr Evropy. 
2.1.2. Oficiální tituly v každé disciplíně ME jsou: 

 Mistr Evropy (zlatá medaile) 
 Vicemistr Evropy (stříbrná medaile)  
 II. Vicemistr Evropy (bronzová medaile) 

2.1.3. Pokud má nějaká soutěžní kategorie méně než 3 soutěžní vystoupení, Mistrem Evropy se může 
stát to vystoupení, která průměrně získá více než 70 bodů od každého porotce. Pokud bude 
soutěžní vystoupení ohodnoceno 60-69,9 body, získá titul Vicemistra Evropy, za 50-59,9 pak 
titul II. Vicemistra Evropy.    

2.1.4. Nehledě na tituly Mistrů Evropy, každé soutěžní vystoupení, které má více než 70 bodů 
v průměru od každého porotce, získává status zlaté mažoretky, 60-69,9 bodů získává status 
stříbrné mažoretky a 50-59,9 bodů status bronzové mažoretky. V případě, že 2 týmy získají 50-
59,9 bodů v průměru, ten lepší je druhý a horší je třetí.  

2.1.5. ME je organizováno jednou za rok.  
 

2.2. Soutěžící na ME 
2.2.1. Každá země, co měla národní mistrovství nebo kvalifikaci na ME může nominovat 7 

skupin/sóloformací v každé kategorii a disciplíně. Počet může být i navýšen.  
2.2.2. Skupiny mohou na ME soutěžit v disciplínách baton, pom-pom, mace a show.  
2.2.3. Pokud národní asociace nepošle registrační formuláře, může VV přijmout přihlášku od jiné 

neregistrované skupiny z dané země.  
2.2.4. Startovní na ME je 8 EUR za osobu pro startující ve velké formaci a 20 EUR za osobu pro 

startující v sóloformacích. Velká formace, která startuje ve více disciplínách ve stejné věkové 
kategorii, platí za první disciplínu plnou částku a za druhou pouze 50 %. Povinností EMA je 
zajistit dostatek medailí a pohárů pro vítěze.  

 
2.3. Povinnosti organizátora 

2.3.1. Organizace ME a dalších soutěží z článku 1.2.1. je pod záštitou EMY. Příprava a realizace těchto 
soutěží může být svěřena národní asociaci, mažoretkovému týmu nebo třetí straně za podpory 
mažoretkového týmu. Realizace ME má přesné instrukce od EMY a je EMOU koordinována.  

2.3.2. Organizace každé soutěže z článku 1.2.1. musí být pod záštitou EMY tak, jak je definováno 
v těchto pravidlech.  

2.3.3. Organizátor ME je povinen: 
 zaplatit veškeré výdaje za porotce a delegáta (cestovné, ubytování, stravování, výplata a 

další)  
 zařídit místnost pro porotce s veškerým vybavením 



 zajistit soutěžní plochu a ostatní plochy dle těchto pravidel 
 zaplatit výdaje pro zpracovatele výsledků 
 zaplatit ostatní výdaje dle Podmínek pro pořádání ME 

2.3.4. Organizátor je morálně a materiálně odpovědný za realizaci ME.  
2.3.5. Organizační tým musí hovořit alespoň začátečnickým levelem angličtiny.  
 

2.4. Program soutěže 
2.4.1. ME musí mít 4 části soutěže 

 Oficiální trénink 
 Pochodové defilé 
 Pódiová sestava 
 Vyhlášení výsledků 

2.4.2. Porotci a delegát musí zkontrolovat trasu pochodového defilé, prostor pro pódiové sestavy, 
audio-systém, místnost pro porotce, zpracování výsledků a další faktory důležité pro soutěž.  

2.4.3. Každý tým musí mít náležitý čas pro trénink a rozcvičení během soutěže dle svých potřeb. Bez 
ohledu na tento čas, každý tým musí mít alespoň jeden oficiální trénink na soutěžní ploše. Tento 
čas může být omezen, minimálně jsou to však 3 minuty na trénink pochodového defilé a 4 minuty 
na pódiovou sestavu. V extrémně závažných situacích mohou porotci rozhodnou o tom, že 
nepovolí oficiální tréninky, ale pouze za těchto podmínek: 
 zasáhne vyšší moc, jež nelze předpokládat 
 pokud by oficiální trénink zabránil ukončení soutěže 
 pokud většina týmu neměla oficiální tréninky 
 pokud se všichni porotci a delegát jednomyslně rozhodnou oficiální tréninky nepovolit 

2.4.4. Před zahájením soutěže je organizátor povinen uspořádat briefing pro vedoucí týmů, porotce a 
delegáta z důvodu shrnutí soutěžního programu a pravidel. Musí být přítomni minimálně 3 osoby 
zastupující EMU – certifikovaní porotci EMA, členové VV nebo delegát ME. EMA musí dát 
dopředu vědět kde a kdy se bude briefing konat a je veřejně přístupný.  

2.4.5. Tým, který startuje jako první v pochodovém defilé, startuje jako poslední v pódiové sestavě, 
druhý tým startující v pochodovém defilé startuje jako předposlední v pódiové sestavě a tak dále.  

2.4.6. Pokud je dle startovní listiny určeno, že tým startuje ihned za sebou v různých disciplínách nebo 
věkových kategoriích, přizpůsobí se startovní listina tak, aby mezi těmito soutěžními 
vystoupeními byli minimálně 3 jiné formace nebo sóloformace. Pokud to není možné, bude 
vložena pauza.  

2.4.7. Tým musí být připraven dle startovní listiny a musí nastoupit na soutěžní plochu ihned po 
ohlášení hlasatelem.  

2.4.8. Doplňkový program může být jakýkoliv dle rozhodnutí organizátora, ale nesmí narušit průběh 
soutěže.  

 
2.5. Hudba 

2.5.1. Soutěžící mohou zvolit živou hudbu nebo playback.  
2.5.2. Týmy si mohou zvolit vlastní orchestr nebo orchestr pořádajícího města, pokud takový orchestr 

existuje.  
2.5.3. Je zakázáno, aby se orchestr pohyboval jinde než ve vyznačeném prostoru.  
 
 

3. Náčiní, disciplíny a kategorie 
 

3.1. Náčiní  
3.1.1. Na ME  

 baton  
 mace  
 pom-pom  
 show  

3.1.2. Baton musí být maximálně 400 g těžký a 75 cm dlouhý, ale mace musí být minimálně 401 g 
těžký a více jak 76 cm dlouhý.  

3.1.3. Náčiní show je pouze s pom-pomy, ale bez omezení ve výběru hudby, make-upu a kostýmů. 
Soutěžící mohou mít odlišné kostýmy, ale kapitánka musí být zřetelně označena.  

 
 
 
 



3.2. Disciplíny 
3.2.1. Každá velká formace musí soutěžit ve 2 disciplínách: 

 pochodové defilé 
 pódiová sestava 

3.2.2. Sóloformace a náčiní show soutěží pouze v pódiové sestavě (bez pochodového defilé).  
3.2.3. Rozložení jednotlivých náčiní, disciplín, věkových kategorií do soutěžních dnů je dle rozhodnutí 

EMA na základě specifických podmínek každého pořádajícího místa dle možností sportovních 
hal, prostorů pro pochodové defilé a dalších lokálních požadavků, případných místních událostí, 
přání organizátora a dalších praktických důvodů.  

 
3.3. Kategorie  

3.3.1. Každé soutěžní náčiní může soutěžit ve 4 kategoriích: 
 sóloformace – sólo (1 soutěžící) 
 sóloformace – duo (2 soutěžící) 
 sóloformace – trio (3 soutěžící) 
 velká formace – skupina (7 a více soutěžících)  

 
4. Pravidla pro velké formace 

 
4.1. Počet mažoretek ve velké formaci 

4.1.1. Minimální počet mažoretek ve velké formaci je 7. 
4.1.2. Jedna z těchto mažoretek musí být kapitánka (hlavní mažoretka), která je zřetelně označena 

(rozdílný kostým, barvy, hodnosti atd.)  
4.1.3. Maximální počet mažoretek ve formaci není omezen.  
4.1.4. Minimální 75 % mažoretek ve velké formaci a 100 % mažoretek v sóloformacích musí být 

občany státu, za který soutěží. Pokud má velká formace méně než 75 % a sóloformace méně 
než 100 % občanů ze své země, daná velká formace nebo sóloformace bude dle tohoto článku 
diskvalifikována. Pokud má soutěžící dvojí občanství, musí si vybrat, jaké chce použít na ME, 
poté již nemůže být provedena změna na druhé během jednoho mistrovství. V případě, že je 
soutěžící občanem EU, může se prokazovat občanským průkazem nebo jiným oficiálním 
dokumentem. V případě, že není občanem EU, je její občanství určeno dle týmu, ve kterém 
soutěží a nemůže toto občanství měnit. V případě, že by na ME chtěl soutěžit tým, který není 
členem EU, ale národní asociace je plným členem EMA, musí mu tato asociace dát povolení. 
Pokud není národní asociace členem EMA, EMA musí schválit jeho účast na ME.  

 
4.2. Věkové kategorie 

4.2.1. Věkové rozdělení soutěžících: 
 děti:   4 – 7 let 
 kadetky:  8 – 11 let 
 juniorky:  12 – 14 let 
 seniorky:  15 a více let 

4.2.2. Věk soutěžícího se počítá k 1.1. 00:01 hodin daného roku. Věková kategorie je po celý rok 
stejná. Není podstatné, že má soutěžící v průběhu roku narozeniny a je o rok starší. Nemá to vliv 
na zařazení do věkové kategorie.  

4.2.3. Mladší soutěžící se mohou zúčastnit ME pouze mimo soutěž. Je povoleno, aby 40 % mažoretek 
mladších 4 let, soutěžilo v dětské kategorii.  

4.2.4. V každé velké formaci může být 40 % soutěžících mažoretek mladších nebo starších než věková 
kategorie, ve které soutěží, ale pouze ze sousedících věkových kategoriích.  

 
4.3. Kostýmy 

4.3.1. Velká formace musí mít identické kostýmy (všechny musí být stejné).  
4.3.2. Kostým jako celek musí budit dojem vojenské uniformy, výjimku mají soutěžící v disciplínách 

show, jejichž kostým nemá omezení. 
4.3.3. Jednotlivé části kostýmů mohou být odlišné. Některé odlišnosti mohou být např. kostým 

kapitánky, hodnosti a další specifické symboly atd.  
4.3.4. Soutěžící v disciplínách mace musí mít tradiční uniformy (na styl vojenských uniforem z 19. 

století a dřívějších). Soutěžící musí mít lodičku/klobouček, sako + sukni/šaty a kozačky.  
 
 
 
 



5. Obecná pravidla pro hodnocení soutěžních vystoupení  
 

5.1. Společná pravidla pro pochodové defilé a pódiovou sestavu 
5.1.1. Kritéria specifikovaná v obecných pravidlech jsou společná pro pochodové defilé i pódiovou 

sestavu.  
 

5.2. Synchron 
5.2.1. Synchronizace je pro celou formaci povinná. Odchýlit se od synchronizace skupiny je povoleno 

pouze pro kapitánku, případně pro podskupiny.  
5.2.2. „Mirror-dancing“ (zrcadlení) je forma tance, kdy jedna strana formace tančí na přesně opačnou 

stranu než druhá strana formace a ve stejný čas používají stejné kroky a pohyby. Jedna i druhá 
strana formace musí být stejně velké (mít stejný počet členů). Mirror-dancing není považováno 
za porušení synchronu.  

5.2.3. Za porušení synchronu není také považována doba, kdy formace mění tvary. Změna tvarů je 
proces, při kterém se formace z jednoho tvaru mění do jiného definovaného tvaru. Definovaný 
tvar je takový tvar, který trvá dostatečně dlouho a je poznat, o jaký tvar se jedná.  

5.2.4. Pokud se některé části formace vychýlí od synchronu celé formace, musí být jasně zřetelné, že 
se jedná o choreografický záměr (podskupiny, sólová část pro např. 4 mažoretky, ...). 

5.2.5. Porušení synchronu musí být krátkodobé a není povoleno, aby bylo delší než 50 % celé 
choreografie. Každé porušení synchronu, které není definováno tímto článkem 5.2., znamená 
pro tým ztrátu bodů.  

 
5.3. Rytmus 

5.3.1. Odchýlení se od rytmu není povoleno – platí pro celou formaci včetně kapitánky.  
5.3.2. Formace nebo její část se může zastavit, pokud je to součástí choreografie. Ve stejný čas však 

nesmí dojít k tomu, že formace bude mimo rytmus.  
5.3.3. Jakékoliv odchýlení se od rytmu musí být krátké a nesmí se vyskytovat ve více než 25 % 

choreografie. Každé nepovolené odchýlení znamená pro tým ztrátu bodů.  
 

5.4. Práce s náčiním 
5.4.1. Práce s náčiním je jedno z kritérií hodnocení, kromě pohybů kapitánky, kterými definuje změnu 

tanečních figur nebo začátek choreografie. Tyto prvky jsou hodnoceny zvlášť v celkovém dojmu.  
5.4.2. Důraz je kladen na: 

 počet různých figur, které se dělají s náčiním 
 výšku výhozů  
 rychlost práce s náčiním 
 různorodost rolování náčiní (před, za a nad tělem, přes a okolo noh/ramen/paží atd.)  
 používání levé a pravé ruky, frekvence a snadnost přendávání mezi pravou a levou rukou 
 používání ostatních částí těla (nohy, hlava, ramena atd.) 
 délka přehozů, zároveň i sebevědomí, s jakým je náčiní házeno a chytáno 
 synchron při práci s náčiním, stejně jako zakomponování tanečních kroků při práci s náčiním 

5.4.3. Jedna soutěžící může používat 1 nebo 2 hůlky/pom-pomy a striktně 1 mace. Žádné další náčiní 
není povoleno. Výjimkou je pouze píšťalka, kterou může používat pouze kapitánka.  

5.4.4. V případě pádu náčiní během soutěže, je předseda poroty nebo porotce, který je k náčiní 
nejblíže, povinen sebrat náčiní a předat ho zpět soutěžící co nejrychleji. Tato činnost nebude 
provedena, pokud je zřejmé, že si soutěžící může náčiní zvednout sama nebo pokud by podání 
náčiní porotcem narušilo ostatní soutěžící ve formaci. V případě, že náčiní odletí daleko (až do 
divácké zóny) může být náhradní náčiní podáno trenérem/vedoucím týmu.  

 
5.5. Pochod  

5.5.1. Pochod je hodnoceným elementem, zejména: 
 harmonie prováděného pochodu 
 typ pochodového kroku (zvedání jednoho kolene výš, Americký pochod, ...) 
 styl pochodu 
 provedení 
 postavení těla během pochodování 

 
5.6. Choreografie 

5.6.1. Choreografie je hodnoceným elementem, zejména: 
 umělecká přidaná hodnota 
 komplexnost a originalita 



 počet různých prvků 
 počet změn formací 
 počet a obtížnost tanečních kroků 

5.6.2. Akrobatické prvky jsou zakázány.  
5.6.3. Akrobatické prvky/figury, zvedačky a pyramidy max. do výšky 3 metrů (jednolevelové pyramidy) 

jsou povoleny v disciplínách show.  
5.6.4. Akrobatické prvky: 

 všechny gymnastické prvky: kotouly, provazy/roštěpy, hvězdy, přemety, stojky, rondát, salta, 
araby, šprajcky a veškeré další prvky, kdy se hlava dostane pod úroveň pasu 

 zvedačky a pyramidy: pokud mažoretka X podporuje (jinou částí těla nebo náčiním) mažoretky 
Y a mažoretka Y nemá žádný kontakt s taneční plochou (např. zvednutí, vyhození apod.)  

 další: ležení na zemi (na břiše i na zádech), sezení na zemi, položení nohy na jinou mažoretky 
výše než do úrovně boků 

 sezení je povoleno u sóloformací maximálně na 4 doby (převal), v mace je zakázáno 
 

5.7. Hudba k soutěžnímu vystoupení 
5.7.1. Hudba by měla být pochodová nebo jiná, ale musí být ve 2/4 nebo 4/4 taktu.  
5.7.2. Hudba pro disciplíny mace musí být velmi tradiční, založena na pochodových hudbách z 19. 

století a dřívější. Musí to být hudba, kterou by mohla zahrát pochodová kapela, 
dechový/žesťový/symfonický orchestr nebo filharmonie. Hudba může být živá nebo z playbacku.  

5.7.3. Disciplíny baton a pom-pom mohou využít jakoukoliv hudbu. Počítačové efekty, elektrické a 
rytmické nástroje mohou být použity pouze jako doplněk a nesmí dominovat celé hudební 
skladbě. Nesmí se vyskytovat ve více jak 30 % celé hudební skladby nebo být delší než 4 
osmičky (32 dob). V případě nedodržení tohoto článku, bude hudební skladba považována za 
nevhodnou. Extrémní hudba, která se nehodí k mažoretkám, jako je např. punk, heavy metal, 
techno, rave, house, underground a další podobné styly bude též klasifikována jako nevhodná 
hudba.  

5.7.4. Pravidla ze článku 5.7.3. nejsou povinná pro sólo, duo a trio baton/pom-pom/show a velká 
formace show. Pro ostatní disciplíny jsou povinná.  

5.7.5. Hudební skladba může být na USB disku (se zálohou na alespoň 1 CD). Podrobnější instrukce 
jsou vždy v Bulletinu publikovaném před ME.  

5.7.6. Hudební skladba může být pouze 1 písnička nebo mix hudby.  
5.7.7. Zakázaná hudba z článků 5.7.1. a 5.7.2. bude hodnocena srážkovými body 0,6 – 9,9 bodů. 

Nevhodná hudba z článku 5.7.3. bude hodnocena srážkovými body 0,6 – 3,0 bodů.  
 

5.8. Zásah vyšší moci 
5.8.1. Pokud skupina musí přerušit své soutěžní vystoupení z důvodů, které nemůže ovlivnit (z důvodu 

zásahu vyšší moci – výpadek proudu, výpadek hudební aparatury, změna počasí, ...), má nárok 
na opakovaný start.  

5.8.2. Přerušení hudebního vystoupení z jiných důvodů znamená penalizaci.  
 

5.9. Další obecná pravidla 
5.9.1. Pochodové defilé a pódiová sestava jsou hodnoceny porotci zvlášť. Nicméně, pokud se 

v pochodovém defilé a v pódiové sestavě objeví následující body, mohou udělit srážky:  
 opakování kroků, tvarů atd. v pochodovém defilé a v pódiové sestavě 
 identické choreografie pochodového defilé a pódiové sestavy. 

5.9.2. Místo konání soutěže může být uvnitř i venku.  
5.9.3. V soutěžním prostoru nesmí být žádné překážky do výšky 8 metrů od povrchu (větve, dráty, 

konstrukce, mosty apod.) 
5.9.4. Okolo soutěžní plochy musí být vyznačena plocha ideálně 3 metry (minimálně však alespoň 1 

metr), která zabraňuje kontaktu publika se soutěžním týmem. Organizátoři musí zajistit, aby měli 
diváci zamezen přístup na soutěžní plochu.  

5.9.5. Soutěžní plocha musí být připravena tak, aby porotci měli čistý výhled na soutěžní vystoupení. 
Soutěžící by neměli vystupovat proti slunci, tzn. mají slunce v zádech. Při pódiové sestavě jsou 
porotci směřováni tak, aby byli směrem k jihu. 

5.9.6. Playback musí být ve velmi dobré kvalitě, aby moderátor i hudba byli slyšet na celé soutěžní 
ploše a byli hlasitější než publikum.  

5.9.7. Předseda poroty určí 2 porotce jako časoměřiče. Jejich úkolem je měřit čas všech soutěžních 
vystoupení a hlídat, zda dodržují časové limity. Porotci se mohou dohodnout, že časoměřičem 
budou porotci v zácviku, kteří jsou přítomni na soutěži.  



5.9.8. Porotci by neměli komunikovat během soutěžního vystoupení, pokud je to ale nutné, měla by 
jejich komunikace být velmi rychlá a krátká. Toto pravidlo neplatí při komunikaci s porotci 
v zácviku.  

 
6. Pochodové defilé 

 
6.1. Definice disciplíny 

6.1.1. Pochodové defilé se vyznačuje pohybem soutěžní skupiny vpřed. Pochod není tím nejhlavnějším 
elementem vzhledem k častým změnám tvarů.  

 
6.2. Trasa defilé 

6.2.1. Trase defilé je 60 metrů dlouhá. Trasa musí být postavena tak, aby na ni porotci měli jasný 
výhled po celou dobu. Trasa může mít až 2 zatáčky, které nesmí v součtu přesahovat 240 
stupňů, přičemž ani jedna z nich nesmí mít více než 230 stupňů. Zatáčky menší než 60 stupňů 
nejsou považovány za zatáčky. 

6.2.2. Trasa musí být rovná a bez nesrovnalostí. Musí být 6 metrů široká. Nesmí mít velký sklon. 
Povrch nesmí být z kostek nebo z dlažby.  

6.2.3. Startovní a cílová čára musí být zřetelně označeny.  
6.2.4. Součástí trasy defilé je také plocha pro nástup a odchod. Ta musí být minimálně 5 metrů a 

maximálně 12 metrů dlouhá a 6 metrů široká. U pochodového defilé i u pódiové sestavy je 
povolena 5% oscilace.  

6.2.5. Každé soutěžní vystoupení prochází trasu defilé zvlášť.  
6.2.6. Během pochodového defilé porotci procházejí trasu společně s týmem. Porotci musí být 

minimálně 3 metry před nebo za soutěžní skupinou a minimálně 1 metr po stranách od soutěžní 
skupiny. Porotci se nesmí natolik vzdálit, aby zřetelně a jasně neviděli na soutěžní skupinu, takže 
se nesmí vzdálit více jak 10 metrů od soutěžní skupiny. Předseda poroty rozhodne o tom, kteří 
porotci budou chodit před týmem, kteří za týmem a kteří ze strany.   

 
6.3. Časový limit 

6.3.1. Pochodové defilé má určen časový limit 2 minuty. Čas se začíná měřit, když první mažoretka 
překročí startovní čáru, a končí, když první mažoretky překročí cílovou čáru.  

 
6.4. Hodnocené elementy 

6.4.1. Hodnocenými elementy pochodového defilé jsou: 
 změny ve tvarech formace 
 různorodost tvarů 
 statika a dynamika formace ve tvarech 
 přesnost řad a tvarů  
 zvládnutí projití zatáček 
 technika provedení 
 taneční prvky 
 plynulost a postavení kapitánky 

 
7. Pódiová sestava 

 
7.1. Definice disciplíny 

7.1.1. Pódiová sestava je předváděna na 1 určeném místě.  
 

7.2. Plocha pódiové sestavy 
7.2.1. Plocha pódiové sestavy je 12x12 metrů. Musí být rovná a hladká, nesmí být z dlažby nebo 

z kostek. Nesmí mít velký sklon. Pódium nesmí vyšší než 30 cm nad zemí. Může být udělena 
výjimka na 40 cm.  

7.2.2. V případě, že je potřeba mít pódium vyšší než 30 cm, musí mít toto pódium ochrannou plochu na 
každé straně minimálně 3 metry (takže pódium musí být minimálně 18x18 metrů). Pódium musí 
mít nástupní rampu, která nesmí mít sklop vyšší než 20 %. Rampa musí bát alespoň 2 metry 
široká a minimálně 5 metrů dlouhá.  

7.2.3. Plocha na příchod a odchod musí mít minimálně 120 m2 a každý z prostorů musí být minimálně 
5 metrů dlouhý. Minimálně 30 m2 musí mít každá z ploch a minimálně 60 m2, pokud je plocha pro 
příchod a odchod společná.  



7.2.4. Porotci hodnotí z platformy, která je minimálně 1 metr vysoká. Doporučená výška je 1,5 až 2 
metry. Rozsazení porotců je na předsedovi poroty.  

 
7.3. Časový limit 

7.3.1. Časový limit pro pódiovou sestavu je minimálně 2 minuty a maximálně 4 minuty pro velké 
formace. Pro sóloformace je to minimálně 1 a maximálně 3 minuty.  

7.3.2. Časový limit začíná běžet 5 vteřin po nástupu a končí nejdéle 5 vteřin před odchodem.  
 

7.4. Nástup na soutěžní plochu a odchod z ní 
7.4.1. Nástup a odchod nesmí být delší než 30 vteřin každý. Měření času nástupu začíná, když první 

mažoretka vstoupí na soutěžní plochu. Měření času odchodu začíná po pětivteřinové pauze po 
ukončení pódiové sestavy a končí, když první mažoretka opustí soutěžní plochu.  

7.4.2. Soutěžní pódiová sestava musí být zřetelně oddělena od nástupu a odchodu. 
7.4.3. Každé soutěží vystoupení musí pozdravit porotu během nástupu na soutěžní plochu a při 

obchodu. Pozdrav je považován za platný, pokud trvá alespoň 4 doby, kdy alespoň kapitánka 
drží ruku na kloboučku/lodičce nebo na čele.  

 
7.5. Hodnocené elementy 

7.5.1. Hodnocenými elementy pódiové sestavy jsou: 
 náročnost choreografie, tanečních prvků a tvarů 
 rozmanitost a předvedení tanečních prvků a změn tvarů 
 originalita 
 opakování tanečních částí 
 využití a úprava pohybů z jiných tanečních stylů 
 synchronizace tance a práce s náčiním 
 využívání hudby a tempa v choreografii 
 přidaná umělecká hodnota vystoupení 

 
8. Sóloformace 

 
8.1. Definice disciplín a věkové kategorie 

8.1.1. Mažoretky mohou soutěžit v různých disciplínách sóloformací jako sólo (1 mažoretka), duo (2 
mažoretky), trio (3 mažoretky). 

8.1.2. Mohou soutěžit ve věkových kategoriích děti, kadetky, juniorky, seniorky.  
8.1.3. Věk sólové mažoretky musí odpovídat věkové kategorii. V případě, že je duo složeno z různých 

věkových kategorií, soutěží se dle starší mažoretky. V případě, že je trio složeno z různých 
věkových kategorií, zařadí se do kategorie dle většiny (2 mažoretek ze stejné věkové kategorie). 
Pokud jsou všechny 3 mažoretky z tria v různých věkových kategorií, soutěží v juniorkách.  

 
8.2. Specifická pravidla pro sóloformace 

8.2.1. Sóloformace nesoutěží v pochodovém defilé, tudíž nejsou aplikována pravidla pro pochodové 
defilé. Sóloformace jsou porotou hodnoceny dle stejných pravidel jako pódiové sestavy.  

 
9. Hodnocení poroty 

 
9.1. Základy hodnocení 

9.1.1. Soutěžní vystoupení je hodnoceno ve 4 oblastech, v nichž může získat maximální počet bodů: 
 umělecký dojem 0 – 30 bodů 
 pohybová technika 0 – 30 bodů 
 práce s náčiním  0 – 30 bodů 
 celkový dojem  0 – 10 bodů 

9.1.2. Body za synchronizaci dle velikosti skupiny: 
 7 – 12 mažoretek     4 body 
 13 – 16 mažoretek    6 bodů 
 17 – 20 mažoretek     8 bodů 
 21 a více mažoretek    10 bodů 

9.1.3. Umělecký dojem a technika provedení jsou hodnoceny dle následující tabulky:  
In evaluating artistic impression and technical data score range means: 

0 – 4 bodů velmi špatná kvalita provedení 
5 – 9 bodů špatná kvalita provedení 

10 – 14 bodů průměrná kvalita provedení 



15 – 19 bodů dobrá kvalita provedení 
20 – 24 bodů velmi dobrá kvalita provedení 
25 – 29 bodů excelentní kvalita provedení 

30 bodů perfektní kvalita provedení 
Z takto udělených bodů jsou následně porotci odečítány záporné body dle těchto pravidel (např. 
nevhodná hudba k vystoupení mace, ...)  

 
9.2. Umělecký dojem 

9.2.1. Každý porotce může udělit maximálně 30 bodů za umělecký dojem.  
9.2.2. Elementy ovlivňující počet udělených bodů jsou: 

 umělecká hodnota choreografie, její kvalita, obtížnost a originalita 
 kvalita, obtížnost, originalita a různorodost tanečních prvků 
 kvalita, obtížnost a různorodost tvarů formace a jejich změn 
 zakomponování práce s náčiním do choreografie 
 soulad choreografie a zvolené hudby 

9.2.3. Hodnocení uměleckého dojmu by mělo odpovídat na otázku: „Jak se mi líbila choregrafie, 
taneční prvky, změny tvarů, pokud opomenu provedení?“  
 

9.3. Pohybová technika 
9.3.1. Každý porotce může udělit maximálně 30 bodů za pohybovou techniku.  
9.3.2. Elementy ovlivňující počet udělených bodů jsou: 

 konzistence pochodového kroku 
 provedení pochodového kroku (pozice chodidel, pozice nohou ve vzduchu, nášlap na zem, ...) 
 přesnost řad a tvarů, udržení těchto tvarů a zvládnutí změn tvarů 
 technické provedení tanečních kroků 
 přesnost, obtížnost a počet tanečních prvků 
 provedení poskoků, skoků a otoček 
 postoj celého těla a provedení tanečních postojů, kontakt s publikem 
 postavení těla při provádění tanečních prvků (tělo jako celek, ruce, nohy, hruď, boky, hlava) 
 čistota, preciznost a jistota pohybů 

 9.3.3. Hodnocení pohybové techniky by mělo odpovídat na otázku: „Jak každá ze soutěžících 
mažoretek předvedla choreografii bez ohledu na můj názor na chorografii a její umělecký 
dojem?“ 

 
9.4. Práce s náčiním baton a mace 

9.4.1. Každý porotce může udělit maximálně 30 bodů za práci s náčiním.   
9.4.2. Počet udělených bodů dle předvedených levelů práce s náčiním: 

 převážně level 1  0 bodů 
 převážně level 2  0 – 4 body 
 převážně level 3  0 – 9 bodů  
 převážně level 4   5 – 14 bodů 
 převážně level 5   10 – 19 bodů 
 převážně level 6   15 – 24 bodů 
 převážně level 7  20 – 30 bodů 

9.4.3. Provádění prvků převážně z daného levelu určuje počet bodů. 
9.4.4. Finální počet bodů závisí na množství provedených prvků, rychlosti a jistotě provedení. Pády 

náčiní jsou hodnoceny zvlášť a nemohou ovlivnit hodnocení práce s náčiním.  
9.4.5. Level 1 – baton/mace je používán pouze staticky nebo není používán vůbec. 
9.4.6. Level 2 – základní figury – horizontální a vertikální rotace a jejich variace s využitím jedné ruky.  
9.4.7. Level 3 – jednoduché figury: 

 rotace na dlani („sluníčko“) 
 horizontální a vertikální rotace s pohybem rukou (oblouky, ...) 
 jednoduché výhozy – nízký výhoz, bez rotace, jednoduché vyhození, jednoduché chycení 

9.4.8. Level 4 – snadné figury: 
 horizontální a vertikální figury mezi prsty 
 jednoduché rollsy s využitím jedné části těla 
 snadné výhozy, kdy je využit alespoň jeden ze 4 prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké 

chycení, těžký výhoz, task (prvek, který je proveden mezi vyhozením a chycením – skok, 
otočka, póza, ...)  

  jednoduché přehozy (výměna náčiní ve stejný čas mezi několika soutěžícími) – krátké, nízké, 
bez rotace 



9.4.9. Level 5 – středně obtížné figury: 
 figury na dlani nebo na konečkách prstů 
 flip 
 vysoké výhozy přes palec bez rotace těla 
 výhoz 2 batonů/maců zároveň  
 výhoz 1 batonu a s druhým práce alespoň level 3  
 středně obtížný výhoz, kdy jsou využity 2 prvky obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, 

těžký výhoz, task 
 snadné přehozy kdy je využit alespoň 1 z prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, 

těžký výhoz, task  
9.4.10. Level 6 – obtížné figury:  

 figury kde je v jedné ruce s náčiním prováděn minimálně level 5 a ve druhé minimálně level 2 
 vysoký výhoz přes palec s jednou otočkou 
 obtížný výhoz, kdy jsou využity 3 prvky obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, těžký výhoz, 

task 
 středně obtížné přehozy kdy jsou využity 2 z prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, 

těžký výhoz, task  
9.4.11. Level 7 – velmi obtížné figury: 

 výhoz přes palec se 2 a více otočkami 
 navazující rollsy okolo krku, předloktí, ramen, ... bez mezichytání 
 práce se 3 batony/macy 
 velmi obtížný výhoz, kdy jsou využity všechny 4 prvky obtížnosti – vysoký výhoz, těžké 

chycení, těžký výhoz, task 
 obtížné přehozy kdy jsou využity 3 nebo 4 z prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, 

těžký výhoz, task 
 

9.5. Práce s náčiním pom-pom 
9.5.1. Každý porotce může udělit maximálně 30 bodů za práci s náčiním.   
9.5.2. Počet udělených bodů dle předvedených levelů práce s náčiním: 

 převážně level 1  0 bodů 
 převážně level 2  0 – 4 body 
 převážně level 3  0 – 9 bodů  
 převážně level 4   5 – 14 bodů 
 převážně level 5   10 – 19 bodů 
 převážně level 6   15 – 24 bodů 
 převážně level 7  20 – 30 bodů 

9.5.3. Provádění prvků převážně z daného levelu určuje počet bodů. 
9.5.4. Finální počet bodů závisí na množství provedených prvků, rychlosti a jistotě provedení. Je také 

hodnocen soulad využití pom-pomů a tanečních prvků s choreografií. Pády náčiní jsou 
hodnoceny zvlášť a nemohou ovlivnit hodnocení práce s náčiním. 

9.5.5. Level 1 – pom-pom je používán pouze staticky nebo není používán vůbec. 
9.5.6. Level 2 – základní figury – pouze měnění směru pohybu (zvedání rukou, kruhy, ...) 
9.5.7. Level 3 – jednoduché figury: 

 mažoretky pracují ve skupinách (4 a více dívek) a pom-pomy mají vzájemně spojené. ale 
každá drží pouze svoje pom-pomy, pokládání pom-pomů na jiné mažoretky, a provádějí spolu 
vzájemné jednoduché kombinace 

 jednoduché výhozy – nízký výhoz (max. 1-1,5m), házení a chytání je velmi jednoduché 
9.5.8. Level 4 – snadné figury:  

 pom-pomy jedné mažoretky jsou ve spojení s jinou mažoretkou (vzájemně drží pom-pomy té 
druhé) a provádějí snadné figury (synchronizovaný pohyb, kruhy, vlny, ...) 

 práce s barvami pom-pomů – pokud má tým více než 1 barvu pom-pomů mohou si je 
mažoretky měnit a využívat k dalším jednoduchým efektům (každá řada má jinou barvu pom-
pomů a mažoretky provádějí pouze základní pohyby a figury) 

 jednoduché vlny tělem prováděné pouze na maximálně 8 dob 
 jednoduchá výměna pom-pomů – alespoň 2x  
 snadné výhozy, kdy je využit alespoň jeden ze 4 prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké 

chycení, těžký výhoz, task (prvek, který je proveden mezi vyhozením a chycením – skok, 
otočka, póza, ...) 

 jednoduché přehozy (výměna náčiní ve stejný čas mezi několika soutěžícími) – krátké, nízké, 
bez rotace 

9.5.9. Level 5 – středně obtížné figury:  



 skupinky mažoretek (po 2, 3 nebo 4) pracují s pom-pomy tak, že je mají spojené navzájem 
chycené, propletené ruce, figury jsou prováděny okolo těla druhé mažoretky 

 práce s barvami pom-pomů – pokud má tým více než 1 barvu pom-pomů mohou si je 
mažoretky měnit a využívat k dalším složitějším efektům a figurám 

 pom-pomy jedné mažoretky jsou ve spojení s jinou mažoretkou (vzájemně drží pom-pomy té 
druhé) a provádějí složité a originální figury (synchronizovaný pohyb, kruhy, vlny, ...) 

 složité a komplikované vlny tělem prováděné pouze na maximálně 4 doby 
 minimálně 5 mažoretek pracuje se 2 páry pom-pomů 
 složitá výměna pom-pomů – alespoň 3x 
 středně obtížné výhozy, kdy jsou využity alespoň 2 ze 4 prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké 

chycení, těžký výhoz, task 
 snadné přehozy kdy je využit alespoň 1 z prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, 

těžký výhoz, task  
9.5.10. Level 6 – obtížné figury:  

 všechny mažoretky provádějí s pom-pomy složité figury jako jsou vlny (v řadě, diagonále, ...), 
kruhy, symboly a další obrazce, stupňovité obrazce atd. s využitím tanečních kroků a bez 
chytání pom-pomů jiné mažoretky 

 minimálně 5 mažoretek pracuje se 3 páry pom-pomů 
 složité a komplikované vlny tělem prováděné pouze na maximálně 2 doby 
 obtížné výhoz, kdy jsou využity 3 prvky obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, těžký výhoz, 

task 
 středně obtížné přehozy kdy jsou využity 2 z prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, 

těžký výhoz, task 
9.5.11. Level 7 – velmi obtížné figury: 

 originální a výjimečné figury prováděné s pom-pomy 
 velmi obtížné výhozy, kdy jsou využity všechny 4 prvky obtížnosti – vysoký výhoz, těžké 

chycení, těžký výhoz, task 
 obtížné přehozy kdy jsou využity 3 nebo 4 z prvků obtížnosti – vysoký výhoz, těžké chycení, 

těžký výhoz, task 
 

9.6. Celkový dojem 
9.6.1. Každý porotce může udělit maximálně 10 bodů za celkový dojem. Hodnocenými elementy jsou:   

 kostýmy 
 vzhled mažoretek, speciálně kapitánky 
 rozdíly jednotlivých mažoretek (výška, věk) 
 vedoucí funkce kapitánky 
 nástup na soutěžní plochu a odchod z ní (pódiová formace i pochodové defilé) 
 vybraná hudba  
 návaznost, pohyby a styl orchestru 

9.6.2. Hodnocení celkového dojmu se hodnotí jako celek všech elementů dohromady, nikoliv jako 
jednotlivé elementy.  

9.6.3. Počet udělených bodů v celkovém dojmu: 
0 – 1 bod velmi špatné týmy – všechny hodnocené elementy jsou velmi špatné 
2 – 3 body špatné týmy – všechny hodnocené elementy jsou podprůměrné 
4 – 5 bodů průměrné týmy – některé hodnocené elementy jsou nadprůměrné, ale některé 

podprůměrné 
6 – 7 bodů dobré týmy – všechny hodnocené elementy jsou nadprůměrné, ale žádný nevyniká 
8 – 9 bodů výborné týmy – většina hodnocených elementů je nadprůměrná, ale pár je 

průměrných 
10 bodů perfektní týmy – všechny hodnocené elementy jsou perfektní 

 
9.6.4. Porotce může ještě následně odečíst body od celkového dojmu:   

 maximálně 1 bod – individuální maličkosti (rozepnutý kostým, počítání nahlas, gesta, ...) 
 maximálně 2 body – většina týmu (počítání nahlas, gesta, nevhodné výkřiky, ...) jednorázově 

v průběhu sestavy 
 maximálně 3 body – většina týmu nebo celý tým po dlouhou dobu (erotický tanec, ...)  

 
9.7. Penalizace – práce s náčiním 

9.7.1. Pád náčiní 
 7 – 12 mažoretek  0,5 bodu 
 13 – 16 mažoretek   0,4 bodu 



 17 – 20 mažoretek   0,3 bodu 
 21 a více mažoretek  0,2 bodu 
 sóloformace    0,4 bodu 
Náčiní musí být po pádu ihned zvednuto, jinak bude penalizována jako nesynchron.  

9.7.2. Každý baton/mace, který se dotkne země a není v kontaktu s rukou, je považován za pád náčiní. 
Každý pom-pom, který se dotkne země a není v kontaktu s jinou částí těla, je považován za pád 
náčiní. V disciplínách show je povoleno pom-pomy položit na zem z bezpečnostních důvodů 
(před prováděním akrobacie, zvedaček, ...). Pom-pomy musí být položeny, nikoliv odhozeny na 
zem tak, aby nevznikly pochyby porotců, zda se jedná o pád či položení.  

9.7.3. Při hodnocení práce s náčiním je striktně zakázáno uvažovat pády náčiní, ty jsou hodnoceny 
zvlášť.  

9.7.4. Každý nesynchron z důvodu chytání hůlky nemůže být penalizován více body než pád náčiní. 
V případě velmi složité práce s náčiním je lehký nesynchron tolerován a není vůbec 
penalizován. 

9.7.5. Pokud zvedání náčiní trvá dlouho nebo je neúspěšně proveden, porotce může udělit penalizaci 
za nesynchron nebo arytmii.  

9.7.6. Pokud během výhozu nebo přehozu mažoretka neudělá otočku nebo jiný task i přes to, že celá 
skupina tuto otočku nebo task provede, bude tým penalizován za nesynchron minimálně 
dvojnásobkem bodů jako za pád náčiní.  

9.7.7. Pokud mažoretka vůbec neprovede výhoz nebo přehoz i přes to, že celá skupina tento výhoz 
nebo přehoz provede, bude tým penalizován za nesynchron minimálně dvojnásobkem bodů 
jako za pád náčiní. 

9.7.8. V rámci práce s náčiním je počet povolených otoček limitován – velká formace kadetky 2 otočky, 
velká formace juniorky a seniorky 3 otočky a všechny sóloformace 5 otoček. Velká formace 
nebo sóloformace bude penalizována 0,6 – 9,9 body v závislosti na:  
 Četnost výskytu nepovolených otoček 
 Sóloformace nebo velká formace (počet mažoretek, které provádějí nepovolené otočky) 
 Počet nepovolených otoček  
Porotci zakomponují tuto penalizaci do celkového hodnocení práce s náčiním.   

 
9.8. Další penalizace  

9.8.1. Dislokace – neprojití celé soutěžní plochy, kdy je zřetelně vidět, že to není choreografická chyba 
(pokud by to byla choreografická chyba, objeví se to v hodnocení uměleckého dojmu), ale je to 
chyba soutěžního vystoupení, může být penalizováno 0,6 – 9,9 body. Dislokace je zařazena 
mezi penalizace v sekci nesynchron.  

9.8.2. Asymetrie – chyba velké formace, kdy je zřetelné, že choreografie byla původně zamýšlena pro 
jiný počet soutěžících a v některých tvarech chybí 1 nebo více mažoretek („díry v tvarech“). 
Penalizace za asymetrii je 1 bod za každou dívku a za každý tvar, ve kterém je chyba. Pokud se 
mažoretka zraní v průběhu sestavy a sestavu nedokončí, porotci rozhodnou, jak vysoká bude 
penalizace 0,1 – 1 bod (pokud se mažoretka zraní na konci sestavy bude penalizace nižší než 
na začátku).  

9.8.3. Opoždění – každé opoždění mažoretky oproti celé formaci je penalizováno. Může se jednat o 
opožděné provedení tanečních prvků, změn tvarů, práce s náčiním atd. Konstantní opoždění 
(„kopírování“ jiných mažoretek), kdy je zřetelně vidět nezkušenost dané mažoretky, musí být 
penalizováno více (maximálně dvojnásobkem) než konkrétní jednorázový nesynchron nebo 
arytmie.  

9.8.4. Pochod na pravou nohu – pokud mažoretka pochoduje na jinou nohu než ostatní mažoretky, je 
to považováno za arytmii. Nepenalizuje se, pokud se jedná o sólovou část nebo část, kterou 
provádí podskupina, nebo mirror-dancing. Penalizace je 2,9 bodů za jednu mažoretku, která 
špatně pochoduje po celou dobu pódiové sestavy nebo pochodového defilé a až do 9,9 bodů za 
větší počet mažoretek (25 – 50 % z celé sestavy) během celého pochodového defilé nebo 
pódiové sestavy. Krátkodobé a individuální pochodování na pravou nohu je penalizováno 
úměrně množství mažoretek a délce chyby. Porotce, který si všimne pochodu na pravou nohu, 
zvedne ruku a dá tak ostatním porotcům vědět o této chybě. Ruku musí mít zvednutou tak 
dlouho, po jakou dobu chyba trvá. Porotci se tak nesoustředí pouze na tuto chybu, ale mohou se 
zabývat ostatními chybami.  

9.8.5. Chyba tvaru – pokud je mažoretka mimo tvar, řadu, linii atd. je penalizována v sekci nesynchron     
         a počet bodů závisí na:  

 počtu mažoretek, které jsou mimo tvar 
 délce setrvání v tvaru 
 složitosti tvaru 
 náročnosti změny tvaru, tanečních kroků a práce s náčiním 



9.8.6. Lodička – pokud mažoretce spadne lodička/klobouček v půlce pódiového defilé nebo pódiové 
sestavy je penalizace ve výši 0,4 bodu. Pokud spadne na konci 0,2 bodu a na začátku 0,6 bodů. 
V jiných částech sestavy je penalizace určena úměrně dle výše uvedeného pravidla.  

9.8.7. Přerušení vystoupení z důvodu chyby týmu – pokud formace přeruší své soutěžní vystoupení 
z důvodu jejich vlastní chyby (poškozené CD nebo USB, špatná hudba, pád kapitánky, ...), 
porotci rozhodnou o tom, zda se jedná o neúmyslnou chybu a zda týmu bude udělena možnost 
opakovaného startu. Pokud ano, bude však v rekci „opakování“ udělena srážka 0,6 – 9,9 bodů 
podle toho, v jaké části a proč bylo soutěžní vystoupení přerušeno.  

9.8.8. Přerušení vystoupení z důvodu vnějšího vlivu – pokud je vystoupení přerušeno z důvodu 
externího vlivu (např. od diváků – laser, vhozené objekty na soutěžní plochu atd.), porotci 
rozhodnou, zda byl tento vliv zapříčiněn vlastním publikem (poté je to považováno za chybu týmu 
a je uplatňován pod 9.8.7.) nebo publikem soupeřícího týmu nebo pokud není možné určit. 
V případě, že není chyba zapříčiněna vlastním publikem, je soutěžícímu týmu umožněn 
opakovaný start bez jakýchkoliv dalších podmínek.  

9.8.9. Penalizace za výše uvedené chyby, nesynchron a arytmii atd. mohou být uděleny kdykoliv 
během soutěžního vystoupení a jejich výše závisí na stupni a délce:  
 závažná dlouhá chyba  1,1 – 2,9 bodů 
 závazná krátká chyba 0,6 – 1,0 bodů 
 malá dlouhá chyba  0,6 – 1,0 bodů 
 malá krátká chyba  0,1 – 0,5 bodů 

9.8.10. Ani jedna z udělených penalizací nesmí být vyšší než 9,9 bodů za jednu chybu (např. pochod 
na pravou nohu celého týmu po celou dobu pochodového defilé). Nicméně jejich součet může 
být vyšší než 9,9 bodů. Např. v případě, že se jedná o opakované chyby jednou nebo více 
mažoretkami (utíkání pro náčiní po pádu, narušování choreografie po pádu apod.).  

9.8.11. Za opakování kroků, tvarů apod. mohou porotci penalizovat soutěžící v rámci uměleckého 
dojmu.  

9.8.12. Penalizace udělované po ukončení soutěžní sestavy:  
 formace nemá kapitánku      0,6 – 9,9 bodů 
 mažoretky nemají uniformy      0,6 – 9,9 bodů 
 akrobatické figury       0,6 – 9,9 bodů 
 zakázané otočky       0,6 – 9,9 bodů 
 zakázaná hudba z článků 5.7.1. a 5.7.2.    0,6 – 9,9 bodů 
 nevhodná hudba z článku 5.7.3.     0,6 – 3,0 bodů 
 nedodržení časového limitu      0,1 bodu za každou vteřinu 
 neproveden pozdrav na začátku nebo na konci   1,0 bodu pokaždé 

 
9.9. Diskvalifikace 

9.9.1. Porotci musí diskvalifikovat soutěžní vystoupení pokud:  
 jsou ve formaci nebo sóloformaci chlapci 
 nesprávný počet mažoretek (sólo, duo i trio) nebo pokud má velká formace méně než 7 

mažoretek 
 nesprávné určení věku soutěžního vystoupení 
 použití jiného náčiní, než je povoleno v pravidlech 
 velká formace se zúčastní pouze jedné disciplíny (pochodové defilé nebo pódiová sestava)  
 nedodržení povolených limitů nerezidentů reprezentované země 

9.9.2. Tým, který je diskvalifikován na ME, se ho již nemůže zúčastnit.  
9.9.3. Tým, který je diskvalifikovaný v jedné disciplíně, formě nebo věkové kategorii, má právo soutěžit 

v jiné disciplíně, formě nebo věkové kategorii.  
 

10. Zpracování výsledků a protesty 
 

10.1. Zpracování výsledků 
10.1.1. Hodnocení od porotců jsou vkládána do počítačového programu. V něm se sečtou všechny 

plusové body, odečtou se penalizace a je spočítáno celkové skóre. 
10.1.2. Nejvyššímu skóre je přiřazen index 1, druhému index 2, atd.  
10.1.3. V případě, že 2 nebo více týmů má stejné bodové ohodnocení, je jim přiřazen stejný index. 

Následující index je pak přeskočen o tolik pozic, kolik týmů má stejné skóre.  
 
 
 
 



10.2. Skating 
10.2.1. Všechny indexy od všech porotců jsou poté dány do jedné tabulky („skating sheet“). První je ten 

tým, který má od porotců nejvíce indexů 1. Druhý je tým, který má nejvíce indexů 1 a 2. Třetí je 
tým, který má nejvíc indexů 1,2 a 3. Takto se pokračuje dále. 

10.2.2. V případě, že 2 a více týmů má stejný počet indexů, porovnávají počet nižších indexů (s lepším 
umístěním), pokud je také stejný, porovnávají počet vyšších indexů (s horším umístěním). Podle 
porovnání těchto indexů je pak určeno umístění.  

10.2.3. Pokud po porovnání z článku 10.2.2. mají stejný počet indexů, je spočítáno celkové skóre od 
všech porotců. Vyšší skóre získá lepší umístění. 

10.2.4. Pokud je po porovnání z článku 10.2.3. rozdíl celkového skóre nižší než 1 %, týmy budou mít 
stejné umístění.  

 
10.3. Protesty 

10.3.1. Není možné podat protest proti hodnocení poroty. Co se týče udělených bodů, je možné podat 
výzvu o vysvětlení udělených bodů, nicméně pouze vlastního týmu, nikoliv jiných týmů. 

10.3.2. Další protesty musí být podány delegátovi nejdéle do 10 minut po ukončení dané disciplíny a 
dané věkové kategorie.  

10.3.3. Porotci rozhodnout o oprávněnosti protestu.  
10.3.4. Všechny protesty proti porotě musí být dodány EMĚ nejpozději do 15 dnů od ME. VV rozhodne 

o oprávněnosti protestu a schválí ho VH.  
 
Bela Crkva, 25.1.2020 
 

Mihai Ludovic Kiss 
EMA president 


