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1. Základní ustanovení 
 
1.1. Oficiální název národních soutěží v twirlingu všech věkových kategorií, disciplín a tříd je 
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK A TWIRLINGU ČESKÉ REPUBLIKY. 
1.2. Vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a odborným garantem je  
SVAZ MAŽORETEK A TWIRLINGU ČESKÉ REPUBLIKY.  
1.3. Spolupořadateli mohou být smluvní partnerská města, obecní úřady, neziskové 
organizace, spolky i soukromé osoby. 
 

Twirlingové soutěže se dělí:  
 

● Mistrovství České republiky v twirlingu, třída A 
● Národní twirlingový pohár, třída B a třída C 

 
1.4. Soutěže se konají v těchto termínech: 
 

● Mistrovství ČR v twirlingu tř. A 28.-29. listopadu 2020  
● Národní twirlingový pohár tř. B 28.-29. listopadu 2020 (Sólo 1 hůlka, Sólo 2 hůlky, Duo) 
● Národní twirlingový pohár tř. B a C 20.-21.března 2021 

 
1.5. Pořadatel může vyhlásit nebo být spolupořadatelem dalších twirlingových soutěží (např. 
poháry a exhibice), které nebudou součástí Národního šampionátu a na které budou vydány 
samostatné propozice. 
1.6. Soutěžní rok 2020/2021 začíná 1.9. 2020 a končí 31.8. 2021.        
 
 
2. Termínový kalendář 2020/2021                        
 

Soutěž Oblast Třída Disciplína Město Termín 
 
 

 
Mistrovství 

ČR 
v twirlingu 

      ČR 
 
    třída A 

 

Sólo 1 hůlka 
Rytmické taneční sólo 
Sólo 2 hůlky,  
Sólo 3 hůlky, X-strut 
Duo 
Rytmické taneční duo 
Týmy – taneční a 
twirlingový  
Twirlingová skupina 
Pompony 

 
 

 
Spořice u 

Chomutova 

 
 
 

 
28.-29.11. 2020 

 
 
 

 
Národní 

twirlingový 
pohár 

 
 
 
 

      
ČR 

    třída B 
Sólo 1 hůlka 
Sólo 2 hůlky  
Duo 

  Spořice u 
Chomutova 

 
 28.-29.11. 2020 
 

    třída B 

Rytmické taneční sólo  
X-strut 
Rytmické taneční duo 
Taneční twirlingový tým 
Twirlingový tým 
Pompony 

Dvůr      
Králové 

nad Labem 
 

   20.-21.3. 2021 

    třída C 

Sólo 1 hůlka 
Rytmické taneční sólo 
X-strut 
Duo 
Rytmické taneční duo 
Taneční twirlingový tým 
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3. Věkové kategorie 
 
 

 
Disciplína Věkové kategorie  

(týmy a skupiny) 
Průměr věku 
k 31.12. 2021 

 
Postup na ME 2021 

Twirlingový tým tř. A, B Děti Max. 11,99 Bez postupu na ME 

Taneční tým, tř. A, B, C Děti Max. 11,99 Bez postupu na ME 

Twirlingový tým, tř. A, B Junior Max. 16,99 tř. A s postupem na ME 

Taneční tým, tř. A, B, C Junior Max. 16,99 tř. A s postupem na ME 

Twirlingový tým, tř. A, B Senior 17 + tř. A s postupem na ME 

Taneční tým, tř. A, B, C Senior 17 + tř. A s postupem na ME 

Twirlingová skupina, tř. A Děti  Max. 11,99 Bez postupu na ME 

Twirlingová skupina, tř. A Otevřená věk. kategorie Bez omezení S postupem na ME 

Pompony, tř. A, B Děti Max. 11,99 Bez postupu na ME 

Pompony, tř. A, B Otevřená věk. kategorie  Bez omezení tř. A s postupem na ME 

 
 

Věkové kategorie Ženy 
Sólo  Věk k 31.12. 2021 

Mini (pouze třída B, C a není otevřena pro S2H) Max. 7,99 let 

Juvenile 8-9 let 

Preteen 10-11 let 

Youth 12-14 let 

Junior 15-17 let 

Senior 18–21 let 

Adult 22 + 

 
 

Věkové kategorie Muži 
Sólo  Věk k 31.12. 2021 

Juvenile-Preteen 8-11 let 

Junior 12-17 let 

Senior 18 + 
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Věkové kategorie Ženy  
3 hůlky Věk k 31.12. 2021 

Youth-Junior 12-17 let 

Senior-Adult 18 + 

 
 

Věkové kategorie Muži 
3 hůlky Věk k 31.12. 2021 

Junior 12-17 let 

Senior 18 + 

 
 

Věkové kategorie  
Duo Součet věku k 31.12. 2021 

Mini (pouze třída B, C) Max. 15,99 

Juvenile 16-18 let 

Preteen 19-23 let 

Junior 24-35 let 

Senior 36 + 

 
 
4. Soutěžní disciplíny 
 
       Taneční twirlingový tým (třída A, B, C)  
       Twirlingový tým (třídy A, B) 
       Twirlingová skupina (třída A) 
       Sólo 1 hůlka (třída A, B, C) 
       Sólo 2 hůlky (třídy A, B) 
       Sólo 3 hůlky (třída A) 
       Rytmické taneční sólo (třída A, B, C) 
       X-strut (třída A, B, C pouze ženy) 
       Duo (třída A, B, C) 
       Rytmické taneční duo (třída A, B, C) - bez postupu na ME 
 
Doplňkové soutěžní disciplíny 
       Pompony (třída A, B) 
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5. Zařazení do výkonnostních tříd           

 
 Třída C Třída B Třída A 

Sólo 1 hůlka 
Bez zkoušky 

(Příprava Level 1 
              doporučena) 

 
Level 1 

Příprava Level 1 
 

 
Level 2 

Level 1 (Juvenile, Preteen a Preteen 
Boy) 

 

Sólo 2 hůlky Není otevřeno 

 
Level 1 

Příprava Level 1 
 

 
Level 2 

Level 1 (Juvenile, Preteen a Preteen 
Boy) 

 

Sólo 3 hůlky Není otevřeno 
 

Není otevřeno 
 

 
Level 2 

Level 1 (Youth, Junior a Junior Boy) 
 

Rytmické taneční 
sólo Bez zkoušky 

 
Level 1 

Příprava Level 1 
 

 
Level 2 

Level 1 (Juvenile, Preteen a Preteen 
Boy) 

 

X-strut Bez zkoušky 

 
Level 1 

Příprava Level 1 
 

 
Level 2 

Level 1 (Juvenile, Preteen) 
 

Duo 
Bez zkoušky 

(Příprava Level 1 
doporučena) 

 Level 1 
Příprava Level 1 

 

 
Level 2 

Level 1 (Juvenile, Preteen) 
 

Rytmické taneční 
duo Bez zkoušky 

 
Příprava Level 1 

 

 
Level 1  

 

Twirlingový tým Není otevřeno 
 

Příprava Level 1 
 

 
Level 1 

 

Taneční twirlingový 
tým Bez zkoušky 

 
Příprava Level 1 

 

 
Level 1 

 

Pompony Není otevřeno         Bez zkoušky                      Bez zkoušky 

 
5.1. Soutěžící je zařazen do soutěže na základě řádně splněných výkonnostních zkoušek (viz 
tabulka výše). Podmínkou pro složení Level 2 je předchozí úspěšné složení zkoušky Level 1. Pro 
složení zkoušky Level 1 není nutné složit zkoušku Přípravu Level 1. 
5.2. Ve třídě B v tomto soutěžním roce je možné soutěžit v sólových disciplínách a duu buď se 
zkouškou Příprava Level 1 anebo Level 1. Není nutné složit obě zkoušky, stačí jen jedna z nich.  
5.3. Soutěžící v disciplíně Duo a RTD mohou být z odlišných výkonnostních tříd. Soutěží pak ve 
výkonnostní třídě podle soutěžícího, který má nižší třídu.  
Příklad: jeden soutěžící soutěží ve třídě A, druhý soutěží ve třídě B. V tomto případě bude duo 
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soutěžit ve výkonnostní třídě B. 
5.4. Soutěžící v duu nesmí soutěžit vícekrát ve stejné disciplíně nebo vícekrát v různých 
věkových kategoriích. 
5.5. Pokud se soutěžící umístí na prvním místě ve třídě B nebo C dva roky po sobě, je povinen 
v následujícím soutěžním roce startovat o jednu třídu výš a složit odpovídající zkoušku (neplatí 
pro S1H třída C a S1H, S2H třída B). Počítá se v rámci stejné soutěžní disciplíny a platí pouze v 
případě, že v dané disciplíně v obou sezónách soutěžili více jak 4 soutěžící! (Příklad: pokud v 
soutěžních sezónách 2018/2019 a 2019/2020 byl dvakrát za sebou stejný vítěz v rytmickém 
tanečním sóle třídy B a v obou sezónách startovali v této disciplíně více jak 4 soutěžící, musí 
tento vítěz v následující sezóně startovat již v třídě A). 
 
6. Výkonnostní zkoušky 
 
Level 2  
Zkouška Level 2 se skládá ze dvou částí: twirlingové a taneční.  
Po úspěšném absolvování obdrží twirler mezinárodní certifikát a zkouška mu bude zapsána do 
průkazu twirlera. Certifikát je platný bez časového omezení.  
 
Level 1  
Zkouška Level 1 se skládá ze dvou částí: twirlingové a taneční.  
Po úspěšném absolvování obdrží twirler mezinárodní certifikát a zkouška mu bude zapsána do 
průkazu twirlera. Certifikát je platný bez časového omezení.  
 
Příprava Level 1 
Příprava Level 1 se skládá z jedné části a obsahuje 30 twirlingových prvků.  
Po úspěšném absolvování obdrží twirler národní certifikát a zkouška mu bude zapsána do 
průkazu twirlera. Certifikát je platný bez časového omezení.  
 
7. Tabulka omezení dle technické náročnosti práce s hůlkou  
 

 C B A 

Otočky pod 
výhozem 

max. 2 otočky max. 3 otočky 

bez omezení bez omezení výhozů bez omezení výhozů 

bez omezení chytání bez omezení chytání 

Podmetenka 

 
max. 1 podmetenka 
bez vysokého výhozu 

 
 

flip do podmetenky je 
povolen 

 
max. 1 podmetenka 

         bez omezení výhozů 
bez omezení chytání 

 
v kombinaci pouze s 1 otočkou 

bez omezení chytání 

bez omezení 

       Rollsy 

fujimi, houpačka, neckroll, 
monster roll  

(částečný, úplný)  
není povoleno 

monster roll  
(částečný, úplný) 

není povolen 
bez omezení 

Kontaktní 
materiál bez omezení bez omezení bez omezení 

 
Za nedodržení těchto omezení je soutěžící penalizován srážkou 0,5 bodů za každý provedený 

nepovolený cvik. 
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8. Délka skladeb 

 
Disciplíny Délka skladby 

Taneční twirlingový tým 2:30 - 3:30 min. (od prvního tónu do posledního) 

Twirlingový tým 2:30 - 3:00 min. (od pozdravu do pozdravu) 

Twirlingová skupina 4:00 - 5:00 min. (od prvního tónu do posledního) 

Pompony 2:30 - 3:30 min. (od prvního tónu do posledního) 

Sólo 1 hůlka Max. 2:00 min. (od pozdravu do pozdravu) 

Sólo 2 hůlky Max. 1:45 min. (od pozdravu do pozdravu) 

Sólo 3 hůlky Max. 1:45 min. (od pozdravu do pozdravu) 

Rytmické taneční sólo 2:00 - 2:30 min. (od prvního tónu do posledního) 

Rytmické taneční duo 2:00 - 2:30 min. (od prvního tónu do posledního) 

X-strut 2:00 min. (od prvního pohybu do pozdravu) 

Duo 2:00 min. (od pozdravu do pozdravu) 

 
 
Ve třídě C u disciplín Sólo s hůlkou, Duo, Rytmické taneční sólo a Rytmické taneční duo ve 
věkové kategorii mini, juvenile a preteen je zkrácen čas skladby na 1:30 minut. 
 
9. Přihlášení do soutěže 

 
9.1. Do soutěže se mohou přihlásit všechny skupiny a jednotlivci z České republiky i ze zahraničí, 
které respektují soutěžní řád, propozice a pokyny vyhlašovatele a pořadatelů.  
9.2. Termín uzávěrky přihlášek:  
 

● 15. 10. 2020 pro MČR v twirlingu tř. A a třídy B (Sólo 1 hůlka, Sólo 2 hůlky a 
duo) 

● 10. 2. 2021 pro Národní twirlingový pohár třídy B a C 
 

9.3. Soubory přihlášené po vyhlášené uzávěrce se mohou soutěže zúčastnit, ale platí 
dvojnásobné startovné!   
9.4. Seznam přihlášených bude zveřejněn přibližně 5 dní po termínu uzávěrky přihlášek. Po 
kontrole je závazný. Při odhlášení po uzávěrce přihlášek se startovné již nevrací! 
9.5. Za pozdní odstoupení jednotlivce nebo týmu a skupiny od účasti na soutěži NŠ (7 dní 
před začátkem soutěže) musí jednotlivec nebo tým/skupina uhradit všechny ostatní náklady 
spojené s organizací soutěže (zálohy na ubytování a stravu atp.) 
9.6. Soutěžící třídy A, kteří se účastní Mistrovství České republiky v twirlingu, se zároveň 
nemohou zúčastnit mistrovských twirlingových soutěží jiných asociací působících na území ČR 
a pořádajících Mistrovství České republiky ve stejných nebo podobných twirlingových 
disciplínách, jako je například solo 1 baton, solo 2 baton, twirl dance solo, twirl solo apod. 
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10. Startovné a porotné 
 
                  Kategorie         Člen SMTČR              Nečlen 

Skupiny, Pompony         2000,- Kč / skupina       4000,- Kč / skupina 

Týmy  200,- Kč / 1 soutěžící       400,- Kč / 1 soutěžící 

Sólo 1 hůlka, 2 hůlky, 3 hůlky,  
X-strut 

 300,- Kč / 1 soutěžící       600,- Kč / 1 soutěžící 

Rytmické taneční sólo  500,- Kč / 1 soutěžící      1000,- Kč/ 1 soutěžící 

Duo, Rytmické duo  300,- Kč / 1 soutěžící       600,- Kč / 1 soutěžící 

 
10.1. Porotné je na rok 2020/2021 stanoveno na 70,- Kč na osobu bez ohledu na počet startů 
v soutěži. 
10.2. Startovné a porotné se platí převodem na základě vystavené faktury, pokud nebude 
zveřejněno a uvedeno jinak.  
 
11. Akreditace 

 
11.1. Akreditace probíhá on-line. Pokud to nebude z jakéhokoliv důvodu možné, časový rozpis 
pro akreditaci na místě bude zveřejněn v programu a může být na místě konání upraven dle 
potřeby organizátora.  
11.2. Při akreditaci týmů a skupin je závazné předložit tabulku věku. Náhradníci se uvádějí vždy 
až na konci seznamu, a to i s datem narození. Jejich věk se do soutěžního průměru 
nezapočítává. 
11.3. Zjištěné úmyslné změny věkových údajů budou penalizovány u jednotlivců a dua částkou 
2.000,- Kč a 5.000,- Kč u týmů a skupin. Tito soutěžící budou pak zařazení do odpovídající 
věkové a výkonnostní kategorie. 
11.4. Před vstupem na plochu se twirler prokáže Průkazem twirlera. Noví soutěžící obdrží průkaz 
od organizačního soutěže.  
11.5. Soutěžící, kteří nejsou členy SMTČR, jsou povinni předložit jiný průkaz s fotografií. 
11.6. Náhlá neúčast nebo opožděný příjezd na soutěž je nutno nahlásit nejpozději 90 min. před 
začátkem soutěže technickému řediteli pro twirling nebo organizačnímu. 
11.7. Soutěžící musí být připraven ke startu minimálně hodinu před stanoveným časem 
vystoupení dle programu. 

 
12. Program 

 
12.1. Předběžný program soutěže bude zveřejněn cca 7 dní po uzávěrce přihlášek.  
12.2. Podrobný program soutěže bude zveřejněn na webu a facebookovém profilu přibližně 14 
dní před soutěží. 
12.3. Změna programu je vždy vyhrazena! 
 
13. Startovní listina 

  
13.1. Pořadí soutěžících v jednotlivých disciplínách bude provedeno počítačem a startovní 
listina bude vyvěšena na viditelných místech v místě konání soutěže přibližně 30 minut před 
začátkem soutěže nebo během prostorových zkoušek, pokud proběhnou. 
13.2. V případě většího počtu soutěžících v disciplínách sólo a duo (více jak 8 soutěžících) 
může být soutěž vícekolová. 
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14. Odborná porota 

 
14.1. Členem odborné poroty může být držitel platného průkazu porotce, který úspěšně 
absolvoval předepsané zkoušky porotce SMTČR. 
14.2. Noví porotci musí splňovat následující podmínky: 

● věk min. 18 let 
● člen SMTČR 
● není již aktivní twirlerka/twirler 
● aktivní účast v twirlingových disciplínách třídy A na soutěžích vyhlášených a 

pořádaných SMTČR (nejméně 4 roky) 
● min. dvě účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích, tj. Mistrovství Evropy nebo 

Mistrovství světa  
14.3. Po úspěšném absolvování zkoušek hodnotí nový porotce první soutěž jako mínusový 
porotce, pokud technický ředitel pro twirling nerozhodne jinak. 
14.4. Odbornou porotu a předsedu poroty jmenuje technický ředitel pro twirling. 
14.5. Odvolání proti hodnocení poroty je nutno podat nejpozději do 45 minut po oficiálním 
ukončení soutěže. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. 
14.6. Odvolání je možné pouze u předsedy poroty a po zaplacení nevratné zálohy 500,-Kč.  
 
15. Průběh soutěže 

 
15.1. Průběh soutěže řídí technický ředitel pro twirling. V případě nepřítomnosti deleguje své 
pravomoci na supervizora nebo organizačního, pokud předem nestanoví jinak. 
15.2. Technický ředitel zajišťuje hladký průběh soutěže, dohlíží nad její regulérností a nad 
řádným průběhem jednotlivých vystoupení: 

● dodržování či porušování soutěžního řádu 
● délka pauzy pro hodnocení poroty 
● komunikace s moderátorem 
● zvuk a jeho kvalita 
● opakování vystoupení z důvodu technické závady nebo indispozice soutěžícího 

apod. 
15.3. Po provedené kontrole před samotným startem mohou soutěžícího doprovázet na start 
max. dvě osoby blízké. 
15.4. Pokud nastane během vystoupení problém např. s hudebním doprovodem, k akutním 
zdravotním komplikacím soutěžícího během vystoupení apod., je doporučeno neprodleně 
upozornit na tuto záležitost technického ředitele, předsedu poroty nebo organizačního 
soutěže. 
 
16. Způsob hodnocení a výsledky 

 
16.1. Soutěže se hodnotí na základě umístění, bodovým nebo skatingovým systémem.  
16.2. Výsledky budou po skončení soutěže zveřejněny na webových stránkách SMTČR 
http://www.nbta.cz a facebookové stránce https://www.facebook.com/twirlingnbtacz/ 
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17. Tituly, ceny, ocenění 
 

17.1. Na Mistrovství ČR jsou udělovány tituly v hlavních disciplínách soutěže (viz tabulka). Na 
Národním twirlingovém poháru je udělováno umístění (viz tabulka). 
17.2. Ve všech věkových kategoriích soutěží jsou udělovány tituly/umístění následovně: 

 

Mistrovství ČR 
v twirlingu 

Mistr ČR 
Vicemistr ČR 

II.Vicemistr ČR 

Národní twirlingový 
pohár 

1. místo 
2. místo 
3. místo 

Pompony 
1. místo 
2. místo 
3. místo 

 
17.3. Titul Mistra republiky, Vicemistra a II. Vicemistra je udělován pouze v třídě A, a to jen  
v případě, že se soutěže v dané věkové kategorii a disciplíně zúčastní minimálně 3 jednotlivci, 
dua, týmy nebo skupiny. 
17.4. Při slavnostním vyhlášení výsledků a udělování titulů jsou předány jednotlivcům a 
soutěžícím v duu medaile a diplomy, u týmů, skupin a pomponů poháry a diplomy.  
U Mistrů ČR případně i další věcné ceny, které ale nemohou být na pořadateli soutěže 
vymáhány. Na hymnu nastupují dopředu jen Mistři České republiky. 
17.5. Při Mistrovství České republiky může být vyhlášen nejlepší zahraniční účastník. 
17.6. Zahraničním účastníkům a nečlenům není udělován titul Mistra ČR, Vicemistra ČR a II. 
Vicemistra ČR, nemohou být také nominováni na Mistrovství Evropy v twirlingu 2021.  
17.7. Twirlingovou cenu za nejlepší skladbu získává na Mistrovství ČR vítěz hlavních soutěží 
(jednotlivec, duo, tým nebo skupina). 

 
18. Hudební doprovod 
 
18.1. Soutěžní skladba musí být nahrána v audio formátu (wav, mp3) na složku v Dropboxu, 
která k tomuto účelu bude vytvořena nebo zaslána e-mailem na twirling@nbta.cz. Soubor musí 
být označen následovně: Příjmení_Jméno_věková kategorie_třída_disciplína. Hudbu je nutné 
dodat nejpozději 10 dní před soutěží.  
18.2. Záložně je soutěžní skladba uložena na disku, kterou soutěžící v případě technických 
problému dodá zvukaři na místě soutěže. Na disku je nutné mít jen jednu soutěžní skladbu v 
max. dvou kopiích. 

 
19. Ubytování, stravování 

 
19.1. SMTČR zajišťuje ubytování a stravování ve spolupráci s místním pořadatelem, není to však 
jeho povinností.  
19.2. V případě, že místní pořadatel zajišťuje ubytování a stravování, bude výše poplatku 
stanovena pořadatelem v součinnosti se SMTČR a zaslána účastníkům soutěže přibližně měsíc 
před soutěží, tzv. návratka. 
19.3. SMTČR nezodpovídá za jakékoliv finanční ztráty způsobené zrušením ubytování či 
stravování ze strany místního pořadatele. 
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20. Nominace na Mistrovství Evropy v twirlingu 2021 
 

20.1. Nominace na Mistrovství Evropy je udělována pouze vítězům třídy A. 
20.2. Nominace na ME 2021 bude stanovena dle výsledků MČR v twirlingu 2020.  
20.3. O nominacích rozhoduje technický ředitel pro twirling a schvaluje výkonná rada.  
20.4. Technický ředitel pro twirling na doporučení poroty může rozhodnout o neudělení 
postupu na ME, a to na základě nedostatečné technické výkonnosti soutěžícího/soutěžících. 
20.5. V případě nenaplnění kvóty vypsané pro Mistrovství Evropy v twirlingu může technický 
ředitel pro twirling na doporučení poroty nominovat i vítěze třídy B. Tento soutěžící však musí 
dodatečně složit zkoušku Level 2/Level 1. 
20.6. Technický ředitel spolu s předsedou poroty Mistrovství České republiky rozhoduje o 
doplňujících nominacích na ME v twirlingu. 
20.7. Pokud nominovaný (jednotlivec, duo, tým nebo skupina) nemůže z jakýchkoliv důvodů 
nominaci přijmout a reprezentovat Českou republiku na ME 2021, může být tato nominace 
nabídnuta jednotlivci, duu, týmu nebo skupině umístěnému/umístěné v dalším pořadí na 
Mistrovství ČR. Jestliže ani toto nelze, pak může technický ředitel pro twirling rozhodnout o 
doplnění jiným soutěžícím/soutěžícími na základě jejich výkonnosti. 
20.8. U všech nominovaných na ME není povoleno měnit choreografii ani téma. Pouze v 
případě je-li změna doporučena porotou a technickým ředitelem pro twirling.  
 
21. Ostatní 
 
21.1. Soutěžící ve třídě A se nemohou zúčastnit mistrovských twirlingových soutěží jiné 
asociace. V případě účasti na MČR jiných asociací hrozí vyloučení z mistrovské soutěže 
pořádané SMTČR. 
21.2. Účast přihlášených do soutěží je vždy na vlastní nebezpečí a za soutěžící zodpovídá 
přítomný vedoucí nebo rodič.  
21.3. Doporučuje se, aby soutěžící byli pojištěni pro případ úrazu nebo náhlé nemoci. Za tyto 
skutečnosti výkonná rada a pořadatel nenesou žádnou zodpovědnost a nemůže být proto na 
SMTČR vymáhána finanční či jiná náhrada. 
21.4. Za neetické a nesportovní chování v průběhu soutěže bude jednotlivci či skupině a jeho 
odpovědnému vedoucímu udělena peněžní sankce určená dle závažnosti chování ve výši 
3.000 až 10.000,- Kč. (např. neslušné slovní vyjadřování, fyzické napadení zúčastněných osob, 
neovládnutí se při slavnostním vyhlašování výsledků apod.) 
21.5. Dodržování pokynů pořadatele pro používání videokamer a fotoaparátů během soutěží 
je pro všechny návštěvníky závazné. 
21.6. Na oficiální zahájení a zakončení twirlingových soutěží je vyžadována účast v kostýmech, 
v reprezentační nebo klubové teplákové soupravě. 
 
22. Souhlas se zpracováním dat dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů 
 
Podáním přihlášky na členství v SMTČR a na soutěž Národního šampionátu poskytuje soutěžící, 
vedoucí nebo jeho rodinný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v 
přihlášce. Dále soutěžící souhlasí se zpracováním a uchováváním předaných osobních údajů v 
rozsahu potřebném pro uvedený účel a pro další potřeby, např. zpracování žádostí o dotace, 
granty, zveřejněním osobních údajů na webových stránkách, pořízením fotografií a 
videozáznamů pro potřeby a využití SMTČR apod. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Zmíněný souhlas poskytuje soutěžící na dobu platnosti členství v SMTČR a 5 let 
po ukončení členství v organizaci. 
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23. Vysvětlivky zkratek 
 
        S1H - Sólo 1 hůlka  
        S2H - Sólo 2 hůlky 
        S3H - Sólo 3 hůlky 
        RTS - Rytmické taneční sólo 
        RTD - Rytmické taneční duo 
        TT - Twirlingový tým 
        TTT - Taneční twirlingový tým 
        TS - Twirlingová skupina (corp) 
 
        Juv - Juvenile 
        P - Preteen 
        Y - Youth 
        Ju - Junior 
        S - Senior 
        A - Adult 
 
        MČR - Mistrovství České republiky 
        NTP - Národní twirlingový pohár 
        ME - Mistrovství Evropy 
 
24. Důležité kontakty 
 
Iva Rejlová, technický ředitel pro twirling 
mob.: +420 776 040 612 
email: twirling@nbta.cz 
 
Pěva Vosátková, manažer členské základny 
mob.: +420 777 646 698 
email: info@nbta.cz              
                                                                                                                                                                                                                       
Další informace najdete: 
Web: http://www.nbta.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/twirlingnbtacz/  
 

 

Tyto propozice jsou výhradním majetkem SMTČR, z.s. a nesmí být dále 
kopírovány a šířeny. 

 
 


