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1. ROZDĚLENÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 

Věkové rozdělení odpovídá věku tanečníka k 31.12.2021 a věkové kategorie se počítají průměrem. 

(to znamená, že není důležitý měsíc a den narození, ale věk je počítán zpětně k roku 2021)                     

Taneční soutěž je vhodná pro mažoretkové soubory se sídlem v DDM, ZUČ, SVČ, ZŠ apod. 

 

2. HUDEBNÍ A ČASOVÉ LIMITY PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY 

 

3. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY / VĚKOVÉ KATEGORIE 

VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ 

PŘÍPRAVKA Do 5,99 let   

DĚTI 6 – 7,99 let   

KADETKY 8 – 11,99 let  

JUNIORKY 12 – 14,99 let  

SENIORKY 15 – 34,99 let 

SENIORKY PLUS 
35 a více let (zde nesmí soutěžit nikdo, kdo 

soutěží v jiné věkové kategorii) 

VŠECHNY DISCIPLÍNY ČAS SAMOTNÉHO VYSTOUPENÍ 

MINIFORMACE (3-8 SOUTĚŽÍCÍCH) 1:30 – 3:30  

VELKÁ FORMACE (9 A VÍCE SOUTĚŽÍCÍCH) 1:30 – 5:00 

DISCIPLÍNA  VĚKOVÁ KATEGORIE POZNÁMKY 

 

STREET DANCE 
 

• Přípravka, děti, kadetky, juniorky, 

seniorky 
 

DISKO DANCE 
• Přípravka, děti, kadetky, juniorky, 

seniorky 
 

SHOW DANCE 
• Přípravka, děti, kadetky, juniorky, 

seniorky 
 

OSTATNÍ TANCE  
• Přípravka, děti, kadetky, juniorky, 

seniorky 

Tato kategorie může být 

rozdělena do dalších 

podkategorií dle počtu 

přihlášených skupin 
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3.1. STRET DANCE  

Choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky hip hop tanců a breakových tanečních prvků, s 

využitím výrazových prostředků pro taneční parket. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité 

pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.  

Rekvizity a kulisy nejsou povoleny. 

 

3.2. DISCO DANCE 

Hudba vycházející ze stylu moderní hudby a hitových trendů. V choreografii je možné zařadit maximálně 15 

sekund jiného tempa nebo ticha. 

Rekvizity a kulisy nejsou povoleny. 

 

3.3. SHOW DANCE 

Jakýkoliv styl tance či taneční techniky - moderní, jazzový, klasický, společenský, národní, country, disco, 

streat, atd.  

v čisté formě, nebo jako kombinaci dvou i více stylů, či tanečních technik, někdy rovněž obohacené o 

akrobatické figury nebo jiné pohyby, a to bez pravidel a s osobní interpretací, rock and roll je vyloučen. Je 

důležité spojit dějovou myšlenku, hudbu, tanec a kostým. 

Rekvizity a kulisy jsou povoleny. 

 

3.4. OSTATNÍ TANCE 

Orientální, gipsy, country, Rock´n´roll, Zumba, Aerobic, a další styly, které nejsou zahrnuty v ostatních 

soutěžních disciplínách, ve kterých se používají různé prvky pohybu rukou, skoky, výkopy, akrobacie, 

pokřiky, pyramidy atd., proto je důležitá taneční, gymnastická či jiná pohybová průprava. 

Rekvizity a kulisy nejsou povoleny. 

 

4. BODOVÉ SRÁŽKY 

Předseda poroty (hlavní rozhodčí) má také jako jediný právo dávat bodové srážky, a to za nedodržení nebo 

překročení časového limitu, a to v rozsahu 10 vteřin a více 0,5 bodu. Za nevhodný oděv, nevhodné chování 

i mimo vystoupení, nedovolené prvky v dané disciplíně 0,5 bodu. Za nesprávně a nebezpečně provedené 

náročnější gymnastické prvky 1 bod. 

 

5. PRAVIDLA PLATNÁ PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY A VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

5.1. VÝBĚR HUDBY 

• Hudební soubory budou zaslány předem (viz. pokyny přihlášky a propozic). 
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5.2. PRŮBĚH SOUTĚŽE 

• Soutěžící musí být na vyhlášení v kostýmu či soupravě svého klubu. 

• Soutěžící má povinnost si sám hlídat průběh soutěže případně posuny v programu apod. 

 Na stížnosti z nepozornosti nebude brán zřetel. 

 

5.3. OSTATNÍ  

• Chlapci se mohou účastnit v jakékoliv kategorii a v jakékoli disciplíně.  

• Soutěžní hudba je libovolná. 

• Kostým soutěžících, účes a líčení mají být konkrétní ve vztahu k věkové kategorii a 

charakteru hudby, barevná škála a kombinace barev je libovolná. 

• Soutěžící může být ze soutěže diskvalifikován, když nenastoupí na své vystoupení po třetí 

výzvě moderátorem (startovní poplatek se v tomto případě nevrací). 

• Minimálně počet souborů v jednotlivých tanečních disciplínách, či v jednotlivých věkových 

kategorií je stanoven na 3. V případě, že tato podmínka nebude dodržena, vyhrazuje si 

pořadatel právo sloučit buďto jednotlivé taneční disciplíny či jednotlivé věkové kategorie.  

• Soutěžící nesmí soutěžit proti sobě v jedné disciplíně či v jedné věkové kategorii. 

• Poskoky, skoky a výkopy s použitím prvků jsou povoleny, akrobatické a gymnastické prvky 

jsou povoleny pouze na osobní zodpovědnost vedoucí souboru. 

• Soutěžící by měli využívat v době svého vystoupení celou taneční plochu. 

• Proti hodnocení poroty není možné podat odvolání (protest). 

• V případě jakéhokoli dotazu k pravidlům pište na email: pravidla@czechmajorettes.cz 

 

Pravidla jsou v platnosti pro Postoloprtský Střevíc roku 2022. 


