
 

 

Platby pro všechny twirlingové soutěže pořádané ČMTF v roce 2023



TWIRLING 

 

Jednorázový registrační soutěžní poplatek v roce 2023 

Soutěžící (v jakékoliv výkonnostní třídě) 
100 Kč/osoba (jednorázově jen při první soutěži pořádané 

ČMTF v uvedeném roce, které se soutěžící zúčastní) 

Vedoucí/trenér 
100 Kč/osoba (jednorázově jen při první soutěži pořádané 

ČMTF v uvedeném roce, které se vedoucí/trenér zúčastní) 

 

Jednorázový registrační soutěžní poplatek se po řádném uhrazení již nevrací. Jednorázový 

registrační soutěžní poplatek hradí každý soutěžící, vedoucí nebo trenér na soutěži pořádané 

ČMTF vždy pouze jednou (na první soutěži), a to i když v twirlingových disciplínách bude 

soutěžit ve více než v jednom startu. Soutěžící/tým, který bude na twirlingových soutěžích 

pořádaných ČMTF (ČTF či ČMF) soutěžit prvním rokem, musí nejdříve řádně vyplnit a zaslat 

přihlášku (registrace členů ČMTF), aby pro své členy získal číslo ID (LOGIN), které poté 

použije do přihlášek jednotlivých twirlingových soutěžních vystoupení. Pokud již má 

soutěžící/tým v ČMTF své číslo ID (LOGIN) v mažoretkách (ČMF), tak toto číslo ID (LOGIN) 

bude používat soutěžící i do soutěžních vystoupení v twirlingu (ČTF či ČMTF). Odesláním 

vyplněné registrační a soutěžní přihlášky do soutěže pořádané ČMF (ČTF či ČMTF) 

soutěžící/tým souhlasí pro Českou Mažoretkovou Federaci z.s. a Českou Twirlingovou 

Federaci z.s. (ČMF či ČTF či ČMTF) se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních 

údajů obsažených v registrační či v soutěžní přihlášce. Všechny uvedené osobní údaje 

soutěžícího ve výše uvedených přihláškách jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány zcela 

dobrovolně. Na případné vyžádání vedením ČMTF doloží vedoucí týmu podepsaný seznam 

všech soutěžících (členů) u kterých je uveden jako zastupující osoba. Dále plnoletý soutěžící, 

či vedoucí, či trenér či zákonný zástupce neplnoletého soutěžícího souhlasím s uveřejněním 

fotografií a videozáznamů své (jeho) osoby či svých členů (soutěžících a doprovodu) 

pořízených na soutěžích a akcích pořádaných ČMF (ČTF či ČMTF), určené pro propagaci 

ČMTF. Všichni řádně zaregistrovaní soutěžící, vedoucí a trenéři mají vstupné na soutěžích 

pořádaných ČMTF vyjma mezinárodních soutěží ME, MS apod.), které pořádá ČMTF (ČTF  

či ČMF) kde se soutěží v twirlingových disciplínách vstup zdarma. 

 

Startovné na každé twirlingové soutěži pořádané ČMTF v roce 2023 

Solo (1 baton, 2 baton, freestyle) 400 Kč 

Freestyle pair  400 Kč 

Freestyle trio 400 Kč 

Tým 100 Kč/soutěžící 

Skupina 100 Kč/soutěžící 

 



Startovní poplatky pořádané ČMTF na soutěžích v České republice s mezinárodní účastí jako 

např. Grand Prix, ME a MS se hradí dle startovních poplatků jednotlivé mezinárodní soutěže. 

Doprovodu na soutěže od 18 let výše doporučujeme se řádně zaregistrovat do Fanklubu 

ČMTF. Řádně zaregistrovaný člen Fanklubu ČMTF nehradí v soutěži MČR ČMTF a ani 

v soutěžích, které obsahují twirlingové disciplíny pořádané ČTF či ČMF či ČMTF vstupné  

a v případě, že ČMTF bude pořádat v roce 2023 v České republice jakoukoli mezinárodní 

soutěž (Grand Prix, ME, MS) má vstup člen Fanklubu ČMTF i na tyto soutěže ZDARMA.  

 

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

na telefonním čísle: +420 603 301 736 Dana Poštová, manažerka členské základny, 

email: registrace@cmtfederation.cz 

 

Jakékoli informace o soutěžích pořádaných Českou Mažoretkovou a Twilringovou Federací 

(ČMF či ČTF či ČMTF) získáte na telefonním čísle: +420 604 209 614 Jaromír Vápeník, 

generální manažer ČMTF, email: jaromirvapenik@cmtfederation.cz 

 

V případě, že Váš telefonní hovor nebude přijat, zašlete na uvedené telefonní číslo, které jste 

volali SMS. Paní Poštová či pan Vápeník se Vám poté ozve v nejbližší možné době zpět.  

 

Twirlingové soutěže či soutěže s twirlingovými disciplínami pořádané ČMTF v roce 2023 

budou vždy v dostatečném předstihu vyvěšeny na stránkách ČMTF www.czechmajorettes.cz 

 

Miluše Vápeníková                              Daniel Zíbrt                              Dana Poštová 

Prezidentka ČMTF                               Viceprezident ČMTF               Členka rady ČMTF                          

 


