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Datum konání: sobota 18.3.2023 

Veškeré informace o soutěži vč. přihlášky naleznete v odkazu níže: 

https://www.czechmajorettes.cz/news/postoloprtsky-strevic2/ 

Vzhledem k tomu, že na soutěž Postoloprtský Střevíc nejsou žádné kvalifikace, má pořadatel 

(organizátor) soutěže právo vyhlásit STOP STAV přihlášek pro jednotlivé věkové kategorie a jednotlivé 

disciplíny, jakmile bude dosažena jejich maximální kapacita.              

Ukončení přihlášek vč. odeslání hudby k soutěžním vystoupením: neděle 5.3.2023                                                                                                                                  

Místo konání: Tělocvična II. stupně ZŠ Postoloprty, Draguš 581, http://postoloprty.cz/zs.asp 

Pořadatel: Česká Mažoretková Federace z.s., Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty, IČ: 05530415 

www.czechmajorettes.cz  

Facebook: https://www.facebook.com/cmtfederation 

Kontaktní osoba – organizace souteže: Jaromír Vápeník, tel.: + 420 604 209 614                                           

email: jaromirvapenik@cmtfederation.cz  

Kontaktní osoba – přihlášky a platby: Dana Poštová, tel.: + 420 603 301 736 

Startovné:  

200 Kč   sólo                                                                                                                                                

130 Kč/osoba/start duo, trio, miniformace, formace, velká formace, twirlingový tým a skupina 

Platba za startovné bude provedena bankovním převodem na základě vystavené faktury ČMF. 

Platba za startovné v hotovosti není možná!!! 

Pokud nebude uhrazena faktura za startovné na Postoloprtský Střevíc do doby splatnosti faktury, tak 

se nepočítá s účastí soutěžícího/týmu na Postoloprtském Střevíci a ten bude ze startovní listiny 

vymazán. 

Uhrazený startovní poplatek se vrací pouze z důvodu nemoci, která musí být doložena nejpozději do 

18.3. lékařskou zprávou. Z jiného důvodu se již uhrazený startovní poplatek nevrací.   

Soutěžní disciplíny: Dle pravidel Postoloprtského střevíc zveřejněných na www.czechmajorettes.cz 

https://www.czechmajorettes.cz/news/postoloprtsky-strevic2/
http://postoloprty.cz/zs.asp
http://www.czechmajorettes.cz/
https://www.facebook.com/cmtfederation
mailto:jaromirvapenik@cmtfederation.cz
http://www.czechmajorettes.cz/
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Soutěžní plocha na vystoupení: 12 x 14 metrů (tanec + twirling), 12 x 12 metrů (mažoretky) 

Na soutěžní plochu je vstup povolen pouze pro soutěžící a pouze v čisté obuvi. 

Občerstvení: přímo v areálu ZŠ, kde bude probíhat samotná soutěž, bude stánek s bufetovým 

občerstvením (párek v rohlíku, káva, čaj, nealko nápoje, slané a sladké cukrovinky apod.) 

Technické zázemí (prostor na převlékání): pro soutěž bude v prostorách ZŠ vyhrazený prostor na 

převlékání. Ve všech případech se jedná pouze o převlékárny, nikoliv šatny, nenechávejte si zde 

cenné věci. Pořadatel soutěže neručí za případné ztráty. Prosíme vedoucí o zajištění pořádku ve 

zmíněných prostorech 

Parkování: bezplatné parkování hlavně pro osobní automobily je možné v okolí tělocvičny 

Doprava: soutěžící si hradí dopravu sami 

Zdravotník: bude přítomen v tělocvičně po celou dobu konání soutěže 

Upozornění: Upozorňujeme vedoucí, trenéry a rodiče, že v případě jakéhokoli problému může 

pořadatel soutěže zkontrolovat věk soutěžící. Z tohoto důvodu mějte prosím sebou jakýkoli doklad, 

kterým budete moci věk soutěžící potvrdit 

Hudba: Hudbu (pokud není určena ČMTF) zasílejte současně se zasláním Vaší soutěžní přihlášky.               

Bez odeslání hudby současně se soutěžním přihláškou Vám tato přihlášky nepůjde odeslat.   

Přímo na soutěž si prosím jako zálohu vezměte skladby k vystoupením nahrané na flash disku.  

Divácké vstupné: 

ZTP + ZTTP + děti do 3 let: zdarma                                   Děti: 4 - 15 let + důchodci 50 Kč/osoba                                          

(děti do 15 let budou na soutěž vpuštěny pouze za doprovodu dospělé osoby, děti od 16 let a dospělý 

návštěvník soutěže musí prokázat na požádaní pořadatele svůj věk jakýmkoli dokladem, věk dítěte do 

15 let musí prokázat pořadateli dospělá osoba, které dítě na soutěž doprovází)                             

Ostatní: 16 a více let 100 Kč/osoba                                                                                                                                                                                                           

Na každých 10 soutěžících 1x vedoucí týmů vstup na soutěž zdarma  

Věk návštěvníka akce (diváka) se počítá k jeho věku, který dosáhne v roce konání soutěže                                      
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Odměny: Medaile + diplom obdrží soutěžící umístěný na 1. - 3. místě celkového pořadí v sóloformacích 

Medaile + diplom + pohár obdrží umístěný na 1. - 3. místě celkového pořadí v miniformacích, Velké 

formaci, Formaci a v Twirlingovém týmu. Další ceny např. cenu pořadatele může, ale nemusí 

pořadatel soutěže vyhlásit přímo na pořádání soutěže.  

Výsledkové listiny: budou vyvěšeny začátkem týdne po ukončení soutěže na webu 

www.czechmajorettes.cz v sekci „Postoloprtský střevíc 2023“. 

Soutěž - akce není pojištěna. 

Porota: Výkony soutěžících jsou hodnoceny prostřednictvím odborné, nezávislé poroty (rozhodčích) 

určené organizátorem soutěže. Porotci posuzují jednotlivé výkony prostřednictvím předem 

určeného bodovacího systému. V samotné soutěži porota převážně hodnotí náročnost včetně jejího 

provedení a celkový dojem. Twirlingovou a mažoretkovou soutěž hodnotí tři hlavní porotci a jeden 

technický porotce. Taneční soutěž hodnotí minimálně tři hlavní porotci.  

Účast v soutěži: Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit a odeslat závaznou přihlášku a jmenný seznam 

soutěžících. Každé vystoupení musí být odesláno na samostatné přihlášce. Dále společně s přihláškou 

je nutné odeslat hudbu k jednotlivým soutěžním vystoupením. Z každé mažoretkové, twirlingové či 

taneční skupiny se může zúčastnit libovolný počet soutěžících. Soutěžící nemusí být členy žádného 

svazu, federace, asociace či spolku. 

Ostatní: Upozorňujeme vedoucí, trenéry, soutěžící a návštěvníky akce taneční, twirlingové a 

mažoretkové soutěže „Postoloprtský Střevíc“, že na samotné soutěži mohou být vyfotografováni či 

Vaše osoba se může stát součástí videozáznamu ze soutěže-akce. Jak pořízené fotografie, tak 

videozáznam ze soutěže může pořadatel a organizátor soutěže-akce (ČMF, ČTF) použít pro svojí 

propagaci na svých webových stránkách či na svých různých propagačních materiálech.  

Je přísně zakázáno nosit jakékoli občerstvení včetně různých nápojů a sladkostí vyjma nápojů v 

plastových láhvích do tělocvičny, kde bude probíhat samotná soutěž. 

Pořízení fotografií s tiskem na místě zajišťuje firma RAZE fotoateliér. Použití vlastní kamery a 

fotoaparátu ZDARMA je možno pouze v prostoru pro diváky.  Pořizování audiovizuálních záznamů 

nesmí narušit průběh a vyhlášení výsledků soutěže. 

http://www.czechmajorettes.cz/
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Na soutěži bude k dispozici dále stánek s mažoretkovým, twirlingovým a tanečním zbožím, které 

zajišťuje firma Mažoretka.cz 

Pořadatel neodpovídá za ztrátu financí, kamer, fotoaparátů, mobilních telefonů a jiných cenností 

apod., ani za škodu na nich vzniklou. Pořadatel (organizátor soutěže) nezajišťuje připojení kamer, 

fotoaparátů, mobilních telefonů apod. na přípojku elektrického proudu. 

 

Předběžný časový harmonogram soutěže:                                                                                                                 

          08:00 – 09:00 Prezence soutěžích v tanci a twirlingu 

           09:00 – 11:30 Soutěž v tanci a twirlingu 

    11:30 – 12:00 Přestávka  

    12:00 – 12:30 Vyhlášení soutěže v tanci a twirlingu  

           08:00 – 11:00 Prezence soutěžích v mažoretkách                                                                                                                 

           12:30 – 20:00 Soutěž v mažoretkách  

V mažoretkách v případě většího počtu přihlášených soutěžících mohou proběhnout dvě vyhlášení. 

Veškeré výše uvedené časy jsou pouze orientační! 

Skutečný časový harmonogram se může změnit po ukončení přihlášek.                                                                                              

Přesné časy budou zveřejněny společně se startovní listinou 5 dní před samotnou soutěží. 

 

V Postoloprtech dne 5.2. 2023 


