CZ Majorettes, z.s.
Pravidla

2020
Děti a Happy teams

1. Soutěžní sekce Děti
1.1.

Účastníci soutěže

1.2.1. Skupina



8- 25 členů
Skupina BAT a POM

1.2.2. Sóloformace



1.2.

Sólo, duo – trio, miniformace (4- 7 členů)
Sekce BAT a POM

Věk soutěžících (věk u soutěžících musí odpovídat)

1.2.1. Věk ve velkých formacích


V roce 2020 nesmí ve skupině přesáhnout věkový průměr 7,99.

1.2.2. Věk v sóloformacích


V sóloformacích mohou být soutěžící ročník narození 2013 a mladší. Není důležitý
měsíc narození, ale věk dovršený v daném kalendářním roce.



V sóloformacích (sólo, duo – trio a mini) musí věk všech soutěžících odpovídat
věkové kategorii.



Stejná mažoretka může v každé disciplíně (tj. sólo, duo – trio, mini) s náčiním BAT a
POM startovat pouze jedenkrát.

1.3.

Disciplíny

1.3.1. Malé formace
1. Sólo BAT, POM
2. Duo – trio BAT, POM
3. Miniformace BAT, POM
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1.3.2. Pódiová choreografie BAT, POM (soloformace)
 Plocha: 12 x 12 metrů


Ochranné pásmo: 2 metry okolo soutěžní plochy



Čas: 1:15 – 1:30 min (bez nástupu a odchodu)

1.3.3. Velké formace (skupina)
 Plocha: 12 x 12 metrů


Ochranné pásmo: 2 metry okolo soutěžní plochy



Čas: 2:30 – 3:00 min (bez nástupu a odchodu)

1.4. Struktura soutěžního vystoupení
1. Nástup bez hudby, vždy po ohlášení hlasatelem
2. Zastavení, zahajovací pozice (stop figura)
3. Soutěžní sestava
4. Zastavení, konec hudby, závěrečná pozice (stop figura)
5. Odchod bez hudby

1.5. Povinné prvky


Soutěžní sekce děti nemá povinné prvky



Zvedačky jsou povoleny pouze do úrovně přízemí (viz. Zvedačky)



U zvedaček je povinná alespoň jedna záchrana



Choreografie by měla obsahovat základní prvky s náčiním

1.6. Hodnocení


Hodnocení probíhá v sekci „A“ choreografie a kompozice, „B“ pohybová technika a
„C“ práce s náčiním



Nejsou povinné žádné povinné prvky s náčiním BAT a POM



Využití jakýchkoliv prvků pro kategorie kadetky, juniorky či seniorky je výhodou

1.7. Postupy


Soutěžící v této věkové kategorii nepostupují na Mistrovství Evropy ani světa
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2. Soutěžní sekce Happy teams
2.1.

Účastníci soutěže

2.1.1. Skupina


2.2.

8- 25 členů

Věk soutěžících (věk u soutěžících musí odpovídat)

2.2.1. Věk ve velkých formacích



Soutěžící v této sekci nesmí být aktivní mažoretkou v jiné věkové kategorii
Soutěžící 18 a více let. Není důležitý měsíc narození, ale věk dovršený v daném
kalendářním roce.

2.3.

Disciplíny

2.3.3. Velké formace (skupina)
 Plocha: 12 x 12 metrů


Ochranné pásmo: 2 metry okolo soutěžní plochy



Čas: 2:30 – 3:00 min (bez nástupu a odchodu)

2.4. Struktura soutěžního vystoupení
1. Nástup bez hudby, vždy po ohlášení hlasatelem
2. Zastavení, zahajovací pozice (stop figura)
3. Soutěžní sestava
4. Zastavení, konec hudby, závěrečná pozice (stop figura)
5. Odchod bez hudby

2.5. Povinné prvky


Soutěžní sekce nemá povinné prvky

2.6. Hodnocení


Hodnocení bude provedeno skating systémem

2.7. Postupy


Soutěžící v této věkové kategorii nepostupují na Mistrovství Evropy ani světa
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