Obecná pravidla:

1. Mažoretky
2. Parketové taneční kompozice

Soutěžní disciplíny:

a) Baby
b) Mini
Věkové kategorie:

c) Děti mladší
d) Děti starší
e) Junior
f) Senior

soutěžící do 5 let (do Ø

5,4)
soutěžící 6 – 7 let (Ø 5,5 – 7,4)
soutěžící 8 – 9 let (Ø 7,5 – 9,4)
soutěžící 10 – 11 let (Ø 9,5 – 11,4)
soutěžící 12 – 14 let (Ø 11,5 – 14,4)
soutěžící nad 15 let (od průměru 14,5)

Zařazení do jednotlivých kategorií se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících.
Aritmetický průměr se zaokrouhluje na 1 desetinné místo. Nadpoloviční většinu tvoří tanečníci
dané kategorie. Ve všech kategoriích smí tančit tanečníci starší, či mladší maximálně o jednu
kategorii. Výjimku tvoří sóla a dua, kde musí věk odpovídat dané kategorii.
Věk se počítá ke dni konání soutěže.
Hudba:
Vlastní nahrávka na CD nosiči. Na CD nahrajte pouze jednu soutěžní skladbu. Na CD napište
název týmu, soutěžní disciplínu (B, M, PTK) a název choreografie. Doporučujeme vzít s sebou
náhradní USB port s nahrávkou. Označené CD odevzdáte zvukaři ihned pro prezenci.
Při prezenci odevzdat:
Startovné, jmenný seznam soutěžících. Prosíme, mějte u sebe kartičky pojištěnce, či jiné
doklady totožnosti tanečníků k případnému zkontrolování věku.
Doplňující informace:
Nástup i odchod na taneční plochu je z pravé strany. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit,
či rozdělit kategorie podle počtu přihlášených formací. Jakékoliv protesty proti rozhodnutí
poroty jsou nepřípustné. Protest jiného charakteru (pochybný věk soutěžících atd. lze podat
do deseti minut od vystoupení a to organizátorovi soutěže. V průběhu celé soutěže bude

Pravidla MAŽORETKY:

Soutěžní kategorie:

Délka skladby:

M1 klasická mažoretka – sólo
M2 klasická mažoretka – duo
M3 klasická mažoretka – formace (5 – 13 tanečníků)
1,15 – 1,30 min sólo, duo
1,30 – 3,00 formace

Charakteristika:
Nástup je rychlý a bez hudby. Každý tanečník má 1 hůlku (baton). Základem choreografie
je pochodový krok, pochod je od levé nohy. Akrobacie
(přemety, hvězdy, stojky, provazy atd.), ani zvedačky nejsou povoleny. Sestavu
lze doplnit jednoduchými tanečními kroky, musí se však dodržovat tempo a rytmus na vámi
vybranou hudbu. Hudba může být klasická pochodová i moderního charakteru.
Kapitánka není povinná. Rekvizity ani kulisy nejsou povoleny. Kostým by měl být vhodný
vzhledem k věku soutěžících a mít mažoretkový charakter. Mažoretková obuv není povinná.
Twirlingové prvky mohou být obsaženy pouze v hůlce.
Pravidla PARKETOVÉ TANEČNÍ KOMPOZICE:
Soutěžní kategorie:
Délka skladby:

PTK 1 – malé formace 3 – 6 tanečníků
PTK 2 – velké formace 7 – 24 tanečníků
1,30 – 3,00 min

Charakteristika parketové taneční kompozice
Veškeré volné kompoziční choreografie využívající techniky baletu, jazzu, moderny,
vyjadřující určitý děj nebo náladu. Diskotékové techniky jsou vyloučeny.
Akrobatické prvky (prvky, kdy noha i hlava opustí ve stejnou chvíli zem, například salto)
a zvedačky jsou povoleny pouze u kategorií junior a senior. Gymnastické prvky jsou povoleny
(rozštěp, provaz, hvězda, stojka, převal na zemi, kotoul, most, atd.).
Rekvizity a kulisy jsou povoleny.

