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1. Disciplíny 
 

Jednotlivé disciplíny  

Sólo, duo KM třídy A, B, C  dle soutěžního řádu vydaného 

v únoru 2021 

Trio KM  dle soutěžního řádu vydaného 

v únoru 2021 

Open sólo KM  dle soutěžního řádu pro On-line 

soutěž (aktuální dokument) 

Duo s rodičem  dle soutěžního řádu pro On-line 

soutěž (aktuální dokument) 

  

Všechny disciplíny budou pro online soutěž zpracovány bez nástupu 

a odchodu. 

2. Open sólo KM 
 

- věková kategorie  

• minimažoretky, děti, junior mladší, junior starší, senior (vše bez 

postupu na MČR) 

- délka skladby  

• 0:30 – 1:00 min. 

- pozdrav  

• není povinný 

- kostým a obuv  

• soutěžící je ve vhodném mažoretkovém kostýmu, není povoleno 

obnažené břicho a pokrývka hlavy není povinná, ale účes 

u dívek by měl být doplněn patřičnou ozdobou 

• minimažoretky a děti nemají povinné kozačky (postačí cvičky), 

junior mladší, junior starší a senior již kozačky mají povinné (netýká 

se chlapců) 
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Zpracování choreografie: 

- disciplína je určena především úplným nováčkům a těm, kteří se nikdy 

aktivně sóla či dua nezúčastnili a nemají ambice zařadit se 

do výkonnostních tříd 

- disciplína je otevřena, abyste nám ukázali, co jste se během 

„lockdownu“ naučili 

- soutěžící má 1 hůlku, choreografie je pochodová (nemusí být 

dodržen limit 65% pochodového kroku), lze doplnit tanečními kroky, 

skoky 

- tabulka omezení zde není, soutěžící může ukázat cokoliv, na co si věří, 

opakuji jedná se o disciplínu pro nováčky, čili zařazovat jednoduché 

prvky 

- při pádu hůlky musí být ihned zvednuta 

- gymnastické a akrobatické prvky zakázány 

- v průběhu celého vystoupení je povolen dřep bez opření kolene 

a klek na jedno nebo obě kolena, jiný kontakt se zemí není povolen 

- při hodnocení práce s hůlkou bude brán zřetel na vyváženost pravé 

a levé ruky, použití horizontálních a vertikálních prvků, správné 

provedení twirlingových prvků, pokud budou použity 

3. Duo s rodičem 
 

- věkové kategorie 

• 1 pro všechny účastníky (nerozdělujeme na děti, junior, senior, 

disciplína je bez postupu na MČR) 

- délka skladby 

• 0:30 – 1:00 min. 

- pozdrav 

• není povinný 

- kostým a obuv 
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• soutěžící i rodič jsou ve vhodném sportovním či mažoretkovém 

oblečení, není povoleno obnažené břicho, pokrývka hlavy není 

povinná 

• vhodně zvolená obuv pro soutěžícího i rodiče (např. twirlingové 

boty, kozačky, botasky, baleríny, cvičky) 

Zpracování choreografie: 

- disciplína je určena pro soutěžícího v páru s rodičem (maminka, 

tatínek) 

- choreografie by měla být zpracována vhodně, tak aby zvládl jak 

soutěžící, tak i rodič 

- soutěžící i rodič, každý má 1 hůlku 

- choreografie je pochodová (nemusí být dodržen limit 65% 

pochodového kroku), lze doplnit tanečními kroky, skoky 

- choreografie by měla být zpracována zábavnou formou 

- tabulka omezení zde není, duo může ukázat cokoliv, na co si věří 

- při pádu hůlky musí být ihned zvednuta 

- gymnastické a akrobatické prvky jsou zakázány 

- v průběhu celého vystoupení je povolen dřep bez opření kolene 

o zem a klek na jedno nebo obě kolena, jiný kontakt se zemí není 

povolen 

- při hodnocení práce s hůlkou bude brán zřetel na vyváženost pravé 

a levé ruky, použití horizontálních a vertikálních prvků, správné 

provedení twirlingových prvků, pokud budou použity 

- zařaďte zajímavou spolupráci 

- přehozy jsou povoleny 

- zvedačky nejsou povoleny
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Tento soutěžní řád je výhradně majetkem  

SMTČR, z. s. a nesmí být dále kopírován a šířen. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte: 

 

Terezu Janouškovou 
technický ředitel pro mažoretky 

mazoretky@nbta.cz  

 

Lenku Klepalovou 
metodik SMTČR 

 

    Lucii Hanzalíkovou        Vendulu Markovou          Evu Auersvaldovou 

                                 členky mažoretkové sekce 
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