CZ Majorettes, z.s.
Pravidla

Výkonnostní třída HOBBY
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Výkonnostní třída HOBBY
1 Účastníci soutěže
1.1 Skupina
❑

8–25 členů

❑

Sekce BAT a POM
o pouze pódiová sestava
o kategorie:
▪

kadetky

▪

juniorky

▪

seniorky

1.2 Sóloformace
❑

Sólo, duo – trio, miniformace (4–7 členů)

❑

Sekce BAT a POM
o kategorie:
▪

kadetky

▪

juniorky

▪

seniorky

1.3 Sekce či disciplíny, kterých se výkonnostní třída HOBBY netýká:
❑

Pódiová sestava DĚTI BAT, POM

❑

MIX (mini mix, velký mix)

❑

FLAG

❑

CLASSIC BAT a POM

❑

DEFILÉ

❑

MACE

❑

TWIRLING
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2 Věk soutěžících
2.1 Věk ve velkých formacích
❑

Je možné startovat na základě věkového průměru:
o kadetky:

do 10,99 let

o juniorky:

do 13,99 let

o seniorky:

nad 15 let

2.2 Věk v sóloformacích
❑

V sóloformacích lze také startovat na základě věkového průměru (viz bod 2.1),
ale v případě přesunu do výkonnostní třídy PROFI již musí sóloformace v dalším kole
odpovídat věkovým kategoriím dle výkonnostní třídy PROFI.

3 Účast na soutěžích
❑

Výkonnostní třída HOBBY má stejné podmínky pro postupy jako třída PROFI:
o kvalifikační kolo;
o semifinálové kolo;
o finálové kolo;
o ale bez možného postupu na Mistrovství Evropy a světa.

3.1 Kvalifikační kolo
❑

V případě účasti na kvalifikačním kole není nutné, aby se tým startující ve
výkonnostní třídě HOBBY registroval jako člen asociace Czech majorettes, z. s.

❑

V případě postupu do semifinálového kola je soutěžící povinen uhradit registrační
poplatek, aby se mohl účastnit dalších postupových kol.

3.2 Semifinálové a finálové kolo
❑

Semifinálového a finálového kola se může zúčastnit pouze člen asociace
Czech majorettes, z. s., na základě platného postupu z kola kvalifikačního
a semifinálového.
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4 Případný přesun do výkonnostní třídy PROFI
4.1 Přesun na základě rozhodnutí poroty
❑

V sezóně 2019 platí, že porota může na základě předvedeného výkonu přeřadit
v kvalifikačním kole danou skupinu či sólo, duo – trio nebo miniformaci
do výkonnostní třídy PROFI. Soutěžící bude přesunut v případě, že získá ve dvou
oblastech hodnocení (A, B nebo C) 8 bodů a více.

❑

V tomto případě musí dané choreografie v dalším kole splňovat veškeré podmínky
a pravidla stanovená pro výkonnostní třídu PROFI, jinak nelze startovat. Znamená to
tedy: dodržení věku, platné registrační kartičky, povinné prvky v dané sekci
a disciplíně atd. Viz pravidla CMA, která se řídí pravidly MWF.

4.2 Přesun na základě postupu z předchozí sezóny
❑

V případě umístění na 1. – 3. místě na Mistrovství České republiky v roce 2018
ve výkonnostní třídě HOBBY je automaticky skupina či sólo, duo – trio nebo
miniformace přeřazena do výkonnostní třídy PROFI.
o Pokud se však změní složení skupiny a vedoucí souboru doloží jmenný
seznam, ve kterém bude 50 % nových dětí, může daná skupina pro další rok
nadále soutěžit ve výkonnostní třídě HOBBY.

❑

V případě, že skupina či sólo, duo – trio nebo miniformace startuje na Mistrovství
České republiky jako jediná/é v kategorii, může v dalším roce zůstat ve výkonnostní
třídě HOBBY.

4.3 Přesun na základě postupu z předchozí sezóny a změna věkové
kategorie
❑

V případě, že se skupina umístí na 1.–3. místě v nižší věkové kategorii a následující
rok přechází do starší věkové kategorie, musí startovat ve výkonnostní třídě PROFI.
o Příklad: skupina kadetek se v roce 2018 umístila na 3. místě, a jelikož pro rok
2019 nezměnila složení skupiny (50 %), musí již v tomto roce startovat
ve věkové kategorii juniorky PROFI.

❑

V případě sóloformací, kdy se sólo, duo – trio nebo miniformace umístí na 1.–3. místě
v nižší věkové kategorii a následující rok přechází do starší věkové kategorie, nemusí
startovat ve výkonnostní třídě PROFI.
o Ale platí, že porota může na základě předvedeného výkonu v kvalifikačním
kole přeřadit sólo, duo – trio nebo miniformaci do výkonnostní třídy PROFI.
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5 Kombinace výkonnostních tříd HOBBY a PROFI
❑

Není možné, aby soutěžící soutěžili v miniformaci HOBBY a zároveň v disciplíně sólo
PROFI nebo duo – trio PROFI.
o Příklad č. 1: Soutěžící soutěží v miniformaci BAT HOBBY a zároveň
v sóle BAT HOBBY. Na základě rozhodnutí poroty však bude sólo přesunuto
do výkonnostní třídy PROFI. V tomto případě již daná soutěžící nesmí nadále
soutěžit v miniformaci HOBBY.
➔ Je nutné doplnit náhradnici,
do výkonnostní třídy PROFI.

nebo

celou

miniformaci

přesunout

o Příklad č. 2: Soutěžící soutěží v sóle BAT HOBBY a zároveň v sóle POM
HOBBY. Na základě rozhodnutí poroty však bude sólo POM přesunuto
do výkonnostní třídy PROFI. V tomto případě může soutěžící dále soutěžit
v sóle BAT ve výkonnostní třídě HOBBY, jelikož se jedná o jinou soutěžní
sekci.
o Platí pouze pro sóloformace, nikoli pro skupiny.
➔ Je možné startovat ve skupině HOBBY a zároveň v sóloformaci PROFI.

6 Povinné prvky
❑

Nejsou stanoveny povinné prvky, ale porota hodnotí dle náročnosti práci s náčiním.

❑

V případě přesunu do výkonnostní třídy PROFI musí daná choreografie v dalším kole
splňovat veškeré podmínky a pravidla stanovená pro výkonnostní třídu PROFI.

7 Kostýmy
❑

Kostýmy jsou libovolné, ale v případě přesunu do výkonnostní třídy PROFI musí
v dalším kole splňovat veškeré podmínky a pravidla stanovená pro výkonnostní třídu
PROFI.
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