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MISTROVSTVÍ SVĚTA A POHÁR NÁRODŮ 
IBTF 2023 

 
 

Mistrovství světa (MS) a Pohár národů (PN) jsou soutěže pro twirlery a mažoretky 
otevřené pro členy WBTF a/nebo WFNBTA. Všichni soutěžící musí mít platný pas 

nebo jiný průkaz totožnosti k ověření občanství a věku soutěžícího.  
 

MS a PN IBTF 2023 je první společná soutěž, která zahrnuje většinu disciplín z 
obou federací (WBTF a WFNBTA). Soutěžní řád může být později dle potřeby 

revidován. 
 

Soutěží se ve 3 výkonnostních úrovních, tzv. Level. Level B a Level A jsou určeny 
omezením obsahu skladeb platným pro PN.  

Na MS je pouze jeden mistrovský Level „World“.  
 

IBTF očekává, že všechny členské země budou respektovat tyto tři úrovně k 
udržení konkurenčního prostředí v tomto sportu. Je na zvážení a odpovědnosti 

trenéra, do kterého Levelu na základě úrovně dovedností soutěžícího zařadí.  
 

Při zařazení do Level by měl trenér vzít v úvahu stupeň dosáhnuté dokonalosti 
podle tabulek omezení obsahu skladeb, které jsou obsaženy níže v tomto 

soutěžním řádu. Doporučení technické komise SMTČR najdete v bodě 15 tohoto 
řádu. 

 
Soutěžící, který byl v semifinále nebo finále mistrovství světa by neměl soutěžit v 

Levelu B na Poháru národů IBTF. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI 
 

1. Soutěžní disciplíny 
 
Ženské disciplíny: 

• Sólo 
• 2 hůlky 
• 3 hůlky 
• Artistic Twirl (Umělecké sólo) 
• X-Strut 

 
Mužské disciplíny: 

• Sólo 
• 2 hůlky 
• 3 hůlky 
• Artistic Twirl (Umělecké sólo) 
• X-Strut 

 
Smíšené disciplíny: 

• Duo 
• Artistic Pair (Umělecký pár) 
• Twirlingový tým 
• Artistic Team (Umělecký tým) 
• Twirling Corps (Twirlingová skupina - pouze MS) 
• Artistic Group (Umělecká skupina - pouze MS) 

 
 
V discíplíně Duo nebo Umělecký pár mohou soutěžit dvě ženy, muž a žena nebo 
dva muži. Týmy a skupiny mohou být složeny z jakékoliv počtu žen a mužů. 
Zařazení náhradníků v případě potřeby nesmí změnit věkovou kategorii týmu 
nebo skupiny. 
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2. Věkové kategorie 
Zařazení soutěžícího do věkové kategorie se počítá k 31.12.2023. Minimální věk 
soutěžícího je 12 let. Toto platí pro obě soutěže. 
 
Věkové kategorie - Ženy: 

• Youth             12-14 let 
• Junior  15-17 let 
• Senior  18-21 let 
• Adult             22 let a starší 

 
Věkové kategorie - Muži: 

• Junior  12-17 let 
• Senior  18 let a starší 

 
Věkové kategorie - Duo: 
Věk je dán součtem věků obou soutěžících následovně: 

• Junior  24-35 let 
• Senior  36 let a starší 

 
Věkové kategorie - Umělecký pár: 
Věková kategorie je určena věkem staršího člena páru: 

• Junior  12-17 let 
• Senior  18 let a starší 

 
Věkové kategorie týmy a skupiny: 
Pouze jedna věková kategorie (minimální věk soutěžícího je 12 let, maximum 
není stanoveno) 
 
Upozornění: Soutěžící nesmí být současně členem více než jedné z 
následujících disciplín ve stejné věkové kategorii. 
 

• Duo 
• Umělecký pár  
• Twirlingový tým 
• Umělecký tým 
• Umělecká skupina 
• Twirlingová skupina 
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Doplňující vysvětlení: Soutěžící mohou startovat v jakékoliv disciplíně pouze v 
jedné výkonnostní úrovni: Level B a Level A na Poháru národů nebo Level 
„World“ na MS. Soutěžící také nesmí soutěžit sám proti sobě (např. člen 
juniorského Uměleckého páru nesmí být členem jiného Uměleckého páru stejné 
kategorie nebo člen týmu na MS nesmí být členem jiného týmu na MS). Soutěžící 
může však soutěžit např. v týmu level A a zároveň Umělecké skupině nebo být 
členem Twirlingového týmu a Uměleckého týmu. Nemůže však soutěžit ve více 
jak v jednom duu, týmu, skupině a nemůže být členem v týmu A na PN a zároveň 
být členem týmu na MS. 

3. Výkonnostní úrovně (Level) 
Mistrovství světa: 
Všechny disciplíny jsou otevřeny pouze v jednom nejvyšším mistrovském levelu. 
 
Pohár národů: 
 
Ženské disciplíny: 

• Sólo     Level B, Level A, MS 
• 2 hůlky    Level B, Level A, MS 
• 3 hůlky    Level B, Level A, MS 
• Umělecké sólo                        Level B, Level A, MS 
• X-Strut    Level B, Level A, MS 

 
Mužské disciplíny: 

• Sólo     Level B, Level A, MS 
• 2 hůlky    Level B, Level A, MS 
• 3 hůlky    Level B, Level A, MS 
• Umělecké sólo                        Level B, Level A, MS 
• X-Strut    Level B, Level A, MS 

 
Smíšené disciplíny: 

• Duo     Level B, Level A, MS 
• Umělecký pár                        Level B, Level A, MS 
• Twirlingový tým   Level B, Level A, MS 
• Umělecký tým   Level B, Level A, MS 
• Twirlingová skupina  pouze 1 výkonnostní třída pouze MS 
• Umělecká skupina  pouze 1 výkonnostní třída pouze MS 

 
Poznámka: Omezení obsahu je zveřejněno v dodatku k těmto pravidlům. 
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4. Počet soutěžících za stát/federaci 
 

Mistrovství světa: 
 

• Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, Umělecké sólo, X-Strut 
 3 soutěžící a 1 náhradník za každou disciplínu a věkovou kategorii 
 
Jakákoliv výměna soutěžících musí být nahlášena před zahájením prvního kola 
soutěže a musí být neprodleně nahlášena řediteli soutěže. V opačném případě 
bude soutěžící diskvalifikován. Po zahájení soutěže už nelze provádět žádné 
změny soutěžících. 
 

• Duo, Umělecký pár  
 3 páry a 1 náhradník za každou disciplínu a věkovou kategorii 
 
Jakákoliv výměna soutěžících musí být nahlášena před zahájením prvního kola 
soutěže a musí být neprodleně nahlášena řediteli soutěže. V opačném případě 
bude soutěžící diskvalifikován. Po zahájení soutěže už nelze provádět žádné 
změny soutěžících. 
 
Náhradníci: 
Může se vyměnit kompletní dvojice nebo pouze jeden soutěžící z původní dvojice 
v každé věkové kategorii. Náhradníci Uměleckého páru musí být ze stejné 
věkové kategorie jako přihlášený pár nebo mladší. Pozor: Pokud bude náhradník 
mladší, pár nadále startuje v té věkové kategorii, do které byl přihlášen a 
neposune se do mladší věkové kategorie.  
 
Příklady zařazení do věkové kategorie Uměleckého páru:  
Junior = Junior+Junior 
Senior = Junior+Senior, Senior+Senior 
Adult = Junior+Adult, Senior+Adult, Adult+Adult 

 
• Twirlingový tým, Umělecký tým, Twirlingová skupina, Umělecká skupina 

 1 tým/skupina a 2 náhradníci v každé disciplíně  
 
Náhradníci jsou nedílnou součástí národní výpravy a mohou být do soutěže 
zařazeni kdykoliv během soutěže i mezi koly. Pokud má členská země pouze 
jednu členskou federaci (WBTF a WFNBTA), může nominovat 6 soutěžících 
v disciplínách Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, Umělecké sólo, X-Strut, Duo a Umělecký pár.  
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V disciplínách Twirlingový tým, Umělecký tým, Twirlingová skupina, Umělecká 
skupina a všechny mažoretkové skupiny mohou být nominované 2 týmy nebo 
skupiny. 
 

Pohár národů: 
 

• Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, Umělecké sólo, X-Strut 
 3 soutěžící a 1 náhradník za každou disciplínu, Level a věkovou kategorii 
 
Jakákoliv výměna soutěžících musí být nahlášena před zahájením prvního kola 
soutěže a musí být neprodleně nahlášena řediteli soutěže. V opačném případě 
bude soutěžící diskvalifikován. Po zahájení soutěže už nelze provádět žádné 
změny soutěžících. 
 

• Duo, Umělecký pár  
 3 páry a 1 náhradník nebo celý pár za disciplínu, Level a věkovou kategorii 
 
Jakákoliv výměna soutěžících musí být nahlášena před zahájením prvního kola 
soutěže jakékoliv disciplíny a musí být neprodleně nahlášena řediteli soutěže. V 
opačném případě bude soutěžící diskvalifikován. Po zahájení soutěže už nelze 
provádět žádné změny soutěžících. 
 
Náhradníci: 
Může se vyměnit kompletní dvojice nebo pouze jeden soutěžící z původní dvojice 
v každé věkové kategorii. Náhradníci Uměleckého páru musí být ze stejné 
věkové kategorie jako přihlášený pár nebo mladší. Pozor: Pokud bude náhradník 
mladší, pár nadále startuje v té věkové kategorii, do které byl přihlášen a 
neposune se do mladší věkové kategorie.  
 
Příklady zařazení do věkové kategorie Uměleckého páru:  
Junior = Junior+Junior 
Senior = Junior+Senior, Senior+Senior 
Adult = Junior+Adult, Senior+Adult, Adult+Adult 
 

• Twirlingový tým, Umělecký tým, Twirlingová skupina, Umělecká skupina 
           1 tým/skupina a 2 náhradníci v každé disciplíně a v každém Level 
 
Náhradníci jsou nedílnou součástí národní výpravy a mohou být do soutěže 
zařazeni kdykoliv během soutěže i mezi koly. Pokud má členská země pouze 
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jednu členskou federaci (WBTF a WFNBTA), může nominovat 6 soutěžících 
v disciplínách Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, Umělecké sólo, X-Strut, Duo a Umělecký pár.  
V disciplínách Twirlingový tým, Umělecký tým, Twirlingová skupina, Umělecká 
skupina mohou být nominované 2 týmy nebo skupiny. Duo, týmy a skupiny se 
mohou skládat pouze ze soutěžících se stejným občanstvím. 
 

5. Hudba a časové limity 
Soutěžící musí použít předepsaný hudební doprovod IBTF s daným časovým 
limitem pro tyto disciplíny: 
 

• Sólo     2:00 minuty max 
• 2 hůlky    1:45 minut max 
• 3 hůlky    1:30 minut max 
• Umělecké sólo                        1:45 minut max 
• Umělecký pár                         1:45 minut max 
• X-Strut    2:00 minuty max 
• Duo     2:00 minuty max 
• Twirlingový tým   3:00 minuty max 

 
    
Není stanoveno žádné minimum. Po skončení hudebního doprovodu porotci 
přestávají hodnotit (tedy žádné plusové body za provedené cviky po skončení 
hudebního doprovodu). Hudební doprovody jsou dostupné na webových 
stránkách: https://www.ibtf-batontwirling.org/official-music.html  
 
Následující disciplíny mají hudbu dle vlastního výběru s tímto časovým limitem: 
 

• Umělecký tým                3:00 – 3:30 minut max (žádná tolerance) 
• Twirlingová skupina   4:00 – 5:00 minut max 
• Umělecká skupina   3:00 – 3:30 minut max (žádná tolerance) 
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6. Twirlingový tým 
 
Velikost týmu   6-8 členů, maximálně 2 náhradníci 
Hudba týmu   předepsaná hudba IBTF (Gloria) 
Časový limit   maximálně 3:00 minut 
 
Hodnocení a měření času začíná s úvodním pozdravem a je ukončeno 
závěrečným pozdravem.  
Za neprovedený pozdrav je penalizace 0,5 bodu. 
Časová penalizace 0,1 bodu/sekundu za překročení času od každého porotce. 
 
Pravidla specifická pro Twirlingový tým: 

1. Náhradníci jsou považováni za součást národní výpravy. 
2. Tým může být složen pouze ze soutěžících se stejným občanstvím. 
3. Žádné rekvizity nejsou dovoleny. 
4. Týmy musí nastupovat zleva od porotců a odcházet napravo od porotců. 
5. Omezení obsahu v dodatku k těmto pravidlům. 

 

7. Umělecký tým 
 
Velikost týmu   6-8 členů, maximálně 2 náhradníci 
Hudba týmu   dle vlastního výběru 
Časový limit   3:00 – 3:30 minut (žádná tolerance) 
 
Hodnocení a měření času začíná s prvním tónem (vč. úvodního pípnutí) a je 
ukončeno s posledním tónem hudby. 
Časová penalizace 5 bodů za nedodržení délky hudebního doprovodu od 
každého porotce. 
 
Pravidla specifická pro Umělecký tým: 

1. Náhradníci jsou považováni za součást národní výpravy. 
2. Tým může být složen pouze ze soutěžících se stejným občanstvím. 
3. Žádné rekvizity nejsou dovoleny. 
4. Týmy musí nastupovat zleva od porotců a odcházet napravo od porotců. 
5. Omezení obsahu v dodatku k těmto pravidlům. 

 
 
 
 



Svaz mažoretek a twirlingu ČR, z.s. 
 

 9 

8. Twirlingová skupina (pouze MS) 
 
Velikost skupiny  minimálně 12 členů (žádné maximum), 2 náhradníci 
Hudba skupiny  dle vlastního výběru 
Časový limit  4:00 – 5:00 minut 
Hodnocení a měření času začíná s prvním tónem (vč. úvodního pípnutí) a je 
ukončeno s posledním tónem hudby. 
Časová penalizace za provedený twirling 0,1 bodu/sekundu od každého porotce. 
Časová penalizace 0,1 bodu/sekundu za překročení času od každého porotce. 
 
Pravidla specifická pro Twirlingovou skupinu: 

1. Skupina může být složena pouze ze soutěžících se stejným občanstvím. 
2. Žádné rekvizity nejsou dovoleny. 
3. Žádná akrobacie není dovolena. 
4. Minimum „twirlingového času“ je 1:30 minuty. Tento čas se počítá, když 

alespoň 12 členů skupiny provádí stejné twirlingové prvky minimálně  
2 doby a s min. 2 rotacemi hůlky. Twirlingová část může být zařazena v 
jakékoliv části skladby a po částech. 

5. Skupina musí nastupovat zleva od porotců a odcházet napravo od 
porotců. 

6. Omezení obsahu v dodatku k těmto pravidlům. 
 

9. Umělecká skupina (pouze MS) 
Velikost skupiny  minimálně 10 členů (žádné maximum), 2 náhradníci 
Hudba skupiny  dle vlastního výběru 
Časový limit  3:00 – 3:30 minut (žádná tolerance) 
Hodnocení a měření času začíná s prvním tónem (vč. úvodního pípnutí) a je 
ukončeno s posledním tónem hudby. 
Časové penalizace 5 bodů za nedodržení délky hudebního doprovodu od 
každého porotce. 
 
Pravidla specifická pro Uměleckou skupinu: 

1. Žádné rekvizity nejsou dovoleny. 
2. Skupina musí nastupovat zleva od porotců a odcházet napravo od 

porotců. 
3. Pouze jedna výkonnostní třída. Skupina musí splňovat omezení obsahu 

třídy B. 
4. Tato disciplína je zaměřena na celkový efekt, choreografii a preciznost. 
5. Omezení obsahu v dodatku k těmto pravidlům. 
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Penalizace za omezení obsahu je udělena za zahrnutí materiálu do skladby, 
který je definován jako nepovolený. 
Skupina dostane srážku za každé porušení omezení obsahu. Akrobatické triky 
jsou povoleny (jsou definovány jako hlavní pohyby těla). 
 

10. Pravidla pro všechny disciplíny 
Použití dovolené akrobacie není věnována zvláštní pozornost a její využití by 
nemělo ovlivnit hodnocení soutěžícího. V IBTF hodnocení se upřednostňuje 
především kvalita a technika výhozů, rollsů a kontaktního materiálu v kombinaci 
s pohyby těla. Všechno ostatní (akrobacie, práce na zemi, tanec, novost atd.) 
nemůže nahradit dosaženou, dobře zvládnutou techniku twirlingu. 
 

11. Porušení obsahu – akrobacie 
Definice akrobatického prvku: 
Jsou to pohyby těla, kdy nohy opustí zem (najednou nebo jedna po druhé) a 
pohybem přes hlavu se dostanou na jiné místo: 

• opora o dlaně – např. hvězda, přemet 
• opora o předloktí – např. hvězda na předloktí 
• opora o hlavu – např. stoj na hlavě 
• „ve vzduchu“ s oporou o dalšího soutěžícího – např. hvězda přes stehna 

dalšího soutěžícího 
Typickými příklady jsou hvězdy, přemety vpřed/vzad atp. 
 
Definice akrobatického prvku ve vzduchu: 
Jsou to pohyby těla, kdy se soutěžící kompletně „otočí“ ve vzduchu, aniž by se 
jakoukoliv částí těla dotýkal země: 

• všechny druhy salt 
• arab apod. 

 
POZNÁMKA: Horizontální motýlek (kdy nohy nejdou nad hlavu) není považován 
za akrobatický prvek, ale za hlavní pohyb těla. 
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12. Doplňující specifické informace  
 
Mistrovství světa: 

 
• Maximálně 2 akrobatické prvky jsou povolené v disciplíně Sólo, s výhozem 

nebo bez. Mohou být kombinovány nebo zařazeny zvlášť. 
• Akrobatické prvky nejsou povoleny v disciplínách 2 hůlky, 3 hůlky, X-Strut, 

Duo, Twirlingový tým a Twirlingová skupina. 
• Akrobatické prvky jsou přípustné v disciplínách Umělecké sólo, Umělecký 

pár a Umělecký tým. 
• Jednoduché akrobatické prvky (bez prvků ve vzduchu) jsou povoleny v 

disciplíně Umělecká skupina. 
 
Pohár národů: 
 
Omezení obsahu je vydáno v dodatku k těmto pravidlům. Podmetka je povolena 
ve všech disciplínách. 
 

13. Definice omezení obsahu - dodatek 
 
STANDARDNÍ CHYTÁNÍ: (týká se typu chytání) - vertikální nebo horizontální 
chycení do PR nebo LR, popř. úchyt do PR a LR. 
 
STANDARDNÍ VÝHOZ: (týká se typu výhozu) - vertikální výhoz přes palec PR nebo 
LR, vertikální zpětný (backhand) výhoz PR nebo LR a horizontální výhoz PR nebo 
LR v obou směrech. 
 
HLAVNÍ POHYBY TĚLA: Pohyb, který vyžaduje značnou kontrolu, flexibilitu, sílu a 
napětí. Tato klasifikace zahrnuje všechny požadované pohyby těla jako jsou: 
podmetky, přemety, skoky (jakéhokoliv druhu), arabesky, sauté arabesque, 
attitude, grand battement, sauté de basque, tour jeté, cabriole. Tyto pohyby 
trvají přibližně 3 doby. Přemety mohou být přední nebo zadní. 
 
VEDLEJŠÍ (drobné) POHYBY TĚLA: Pohyb, který nevyžaduje až tak značnou 
kontrolu, flexibilitu, sílu, napětí, a navíc nevyžadují horizontální nebo vertikální 
rotaci těla (otočky) nebo pohyby vzhůru nohama (podmetky, bows).  
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Tato klasifikace zahrnuje pohyby jako jsou poskoky, přeskoky, chassé, piqué, 
krok-krok, and coupé, sauté. Tato kategorie bude často používána jako 
příprava/dokončení „pohybu po ploše“. Tyto pohyby trvají přibližně 2 doby. 
 
 Prvek „chaine turn“ je klasifikován jako standardní otočka. 
 
Upozornění: Akrobacie je považována za porušení omezení obsahu v 
disciplínách, ve kterých není dovolena. 
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OMEZENÍ OBSAHU POUZE PRO POHÁR NÁRODŮ 
 

OMEZENÍ OBSAHU 
SÓLO 

Maximálně 2 akrobatické prvky jsou povoleny (s/bez výhozu) 

 

KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A  
 
Otočky 

1 - 3 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

1 - 4 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 

 
Akrobatické prvky 
 

Jeden samostatný akrobatický 
prvek pod výhozem. Maximálně 
dva během sestavy. 
Akrobatické prvky ve vzduchu 
nejsou povoleny. 
 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

Maximálně dva akrobatické prvky jsou 
povoleny, s výhozem nebo bez. Prvky 
mohou být kombinované nebo 
oddělené. 
Pouze jeden akrobatický prvek ve 
vzduchu je povolen  (je považován za 
jeden ze dvou povolených akrobatických 
prvků) 
Ostatní dvojité triky (2 hlavní pohyby 
těla) jsou povolené pod výhozem - na 
místě i v pohybu  
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 

 
Soubor prvků na 
místě & soubor prvků 
v pohybu 

Jeden samostatný hlavní pohyb 
těla pod výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

Jeden hlavní pohyb těla se 2 otočkami 
pod výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
Kombinovaný (dvojitý) hlavní pohyb těla 
pod výhozem je povolen, na místě nebo 
v pohybu 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

 

 
Rollsy 

NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný ani 
v celku) 
Přední „figure 8“ 
Napojované přední neckrolls (s 
rukama ani bez) 

bez omezení  

Kontaktní materiál bez omezení bez omezení  
 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem v Level B. Dva hlavní pohyby těla 
jsou povoleny pod výhozem v Level A. V obou Level (B i A) není dovoleno po výhozu nebo před 
chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
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OMEZENÍ OBSAHU 
2 HŮLKY 

Akrobatické prvky NEJSOU povoleny! 

 

KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A  
 
Otočky 

1 otočka 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 
 

2 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 

 

Soubor prvků na místě & 
soubor prvků v pohybu 
 
Akrobacie není povolena 

Samostatný hlavní pohyb těla pod 
výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
 
poznámka: výhozy z „otevřené 
ruky“ jsou považovány za „standardní 
výhozy“ 

Samostatný hlavní pohyb 
těla s 1 otočkou pod 
výhozem (není 
považováno za 
„dvouprvkový složený trik“) 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
Kombinovaný (dvojitý) 
hlavní pohyb těla pod 
výhozem je povolen, na 
místě nebo v pohybu 
 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 

 
Rollsy 

NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný ani v celku) 
Přední figure 8 
Napojované přední neckrolls (s rukama 
i bez) 

Částečný monster roll je 
povolen (360 stupňová 
rotace kolem jedné paže) 

 

Kontaktní materiál bez omezení bez omezení  
Poznámka: 
Otočky mohou být prováděny pod 1 nebo 2 hůlkami. To zahrnuje jednoduché/dvojité výhozy, z jedné i 
z obou rukou…kombinace vysoký/nízký, vysoký/vysoký, vertikální/horizontální a souběžný/opačný. 
Pohyby těla mohou být prováděny pod 1 nebo 2 hůlkami. To zahrnuje jednoduché/dvojité výhozy, z jedné i 
z obou rukou…kombinace vysoký/nízký, vysoký/vysoký, vertikální/horizontální a souběžný/opačný. 

 

 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem v Level B. Dva hlavní pohyby těla 
jsou povoleny pod výhozem v Level A. V obou Level (B i A) není dovoleno po výhozu nebo před 
chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
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OMEZENÍ OBSAHU 
3 HŮLKY 

Akrobatické prvky NEJSOU povoleny! 

 

KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A  
 
Otočky 

1 otočka 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 
 

2 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 
 

 

 

Soubor prvků na místě & 
soubor prvků v pohybu 
 
Akrobacie není povolena 

Samostatný hlavní pohyb těla pod 
výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 
 
poznámka: výhozy z „otevřené 
ruky“ jsou považovány za 
„standardní výhozy“ 
 
1 trojitý výhoz je povolen 

Samostatný hlavní pohyb těla 
s 1 otočkou pod výhozem (není 
považováno za „dvouprvkový 
složený trik“) 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 
 
2 trojité výhozy jsou povolené 
 
Dvouprvkový složený trik není 
povolen 
 
Akrobatické prvky nejsou 
povoleny 

 

 
Rollsy 

NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný ani v celku) 
Přední figure 8 
Napojované přední neckrolls (s 
rukama i bez) 

Částečný monster roll je 
povolen (360 stupňová rotace 
kolem jedné paže) 

 

Kontaktní materiál bez omezení bez omezení  
Poznámka: 
Trojitý výhoz: Všechny 3 hůlky jsou ve postupně vyhozeny předtím, než je první z nich chycena nebo jsou 
vyhozeny všechny 3 ve stejný čas. Pro oba typy trojitých výhozů je pořadí chytání libovolné. 

 

 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem v Level B. Jeden hlavní pohyb těla s 
otočkou je povolen pod výhozem v Level A. V obou Level (B i A) není dovoleno po výhozu nebo 
před chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
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OMEZENÍ OBSAHU 
X-STRUT 

Pravidla pro Pohár národů i Mistrovství světa: 
• akrobatické prvky nejsou povoleny 

• kontakt se zemí jinými částmi těla než jsou chodidla není povolen 
• úmyslný kontakt hůlky se zemí je dovolen 

• výhozy v jakékoliv podobě/rollsy/prsty nejsou povoleny 
 

 

KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A  
 

Pohyby těla 
Pouze jednoduché hlavní pohyby 
těla 
 
Na místě 
Výpady, piqué, výkop, … 
Podmetka 
Záklon s oběma nohama na zemi 
(záklon s jednou nohou ve vzduchu 
není povolen) 
 
V pohybu 
pochodové kroky 
Chassé 
Skoky, poskoky 
 
Jednoduché hlavní pohyby těla 
jsou povoleny (na místě i v 
pohybu) v neomezeném množství. 
 
Kombinované nebo dvojité prvky 
nejsou povoleny. 

Jednoduché a dvojité hlavní 
pohyby těla (na jedné noze) – 
např. dvojitá podmetka, 
podmetka do výdrže 
 
Trojité hlavní pohyby těla na 
jedné noze nejsou povoleny na 
místě ani v pohybu (např. 
trojitá podmetka, podmetka-
výdrž-podmetka, dvojitý skok 
do podmetky bez výměny 
stojné nebo dopadové nohy 
atd.) 
 
Triky, kdy se mění stojná noha 
nejsou omezeny. 
 
Záklon na jedné noze je 
povolen. 

 

 
Pohyby hůlky 

Prsty, Rollsy, Kontaktní materiál, 
Výhozy nejsou povoleny 
 
Kola, protáčení jsou povolena – za 
koncovku v neomezeném množství, 
za střed hůlky pouze dvě rotace v 
rámci jednoho triku 
 

Prsty, Rollsy, Kontaktní materiál, 
Výhozy nejsou povoleny 
Kola, protáčení jsou povolena 
– za koncovku v neomezeném 
množství, za střed hůlky pouze 
dvě rotace v rámci jednoho 
triku 

 

Poznámka: 
4 základní pochodové kroky jsou povinné na začátku 
1.,2.,3., a 5. řady. 
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OMEZENÍ OBSAHU 

DUO 
Akrobatické prvky NEJSOU povoleny! 

 

KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A  
 
Otočky 

1 – 3 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 

1 - 4 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

 

 
Soubor prvků na 
místě & soubor prvků 
v pohybu 
 
Akrobacie není 
povolena 

Jeden samostatný hlavní pohyb 
těla pod výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
 

Jeden hlavní pohyb těla se 2 otočkami pod 
výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
 
Kombinovaný (dvojitý) hlavní pohyb těla pod 
výhozem je povolen, na místě nebo v pohybu 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

 

 
Rollsy 

NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný ani 
v celku) 
Přední „figure 8“ 
Napojované přední neckrolls (s 
rukama i bez) 

bez omezení  

Kontaktní materiál bez omezení bez omezení  
 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem v Level B. Dva hlavní pohyby těla 
jsou povoleny pod výhozem v Level A. V obou Level (B i A) není dovoleno po výhozu nebo před 
chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
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OMEZENÍ OBSAHU 
UMĚLECKÉ SÓLO, UMĚLECKÝ PÁR 

 

KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A  
 
Otočky 

1 - 3 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

1- 4 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

 

 
Akrobatické prvky 
(ve vzduchu) 

Nejsou povoleny 
(bez výhozu ani 
s výhozem) 

„Arab“ 
POUZE 1 pod výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
tělo   

• pouze vedlejší pohyby těla povoleny 
• „Arab“ nesmí být použit v žádné kombinaci 
• žádné jiné gymnastické prvky ve vzduchu 

nejsou povoleny 

 

 
Soubor prvků na 
místě & soubor prvků 
v pohybu 

Jeden samostatný 
hlavní pohyb těla pod 
výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

Jeden hlavní pohyb těla se 2 otočkami pod 
výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
Dvojité hlavní pohyby jsou povoleny na místě i 
v pohybu, počet není omezen 

 

 
Rollsy 

NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný 
ani v celku) 
Přední „figure 8“ 
Napojované přední 
neckrolls (s rukama i 
bez) 

bez omezení  

Kontaktní materiál bez omezení bez omezení  

 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem v Level B. Dva hlavní pohyby těla 
jsou povoleny pod výhozem v Level A. V obou Level (B i A) není dovoleno po výhozu nebo před 
chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
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OMEZENÍ OBSAHU 

UMĚLECKÝ TÝM 
(omezení se vztahují na jednoho/všechny členy týmu) 

Akrobatické prvky jsou považovány za hlavní pohyb těla! 
KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A 

Otočky 1 – 2 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

1-3 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
 

Akrobatické prvky 
ve vzduchu (hlavní 
pohyb těla) 
 

Nejsou povoleny (bez výhozu ani 
s výhozem) 

Nejsou povoleny (bez výhozu ani 
s výhozem) 

Soubor prvků na 
místě & soubor 
prvků v pohybu 

Samostatný hlavní pohyb těla pod 
výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

Samostatný hlavní pohyb těla s 1 otočkou 
pod výhozem 
hůlka 
sžádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

Triky složené ze 2 
prvků 
(kombinované 
triky) 
 

nejsou povoleny pod výhozem nejsou povoleny pod výhozem 

Rollsy NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný ani v celku) 
Přední figure 8 
Napojované front neckrolls (s 
rukama i bez) 

bez omezení 

Kontaktní materiál bez omezení bez omezení 

 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem v Level B. Samostatný hlavní pohyb 
těla s 1 otočkou je povolen pod výhozem v Level A. V obou Level (B i A) není dovoleno po výhozu 
nebo před chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
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OMEZENÍ OBSAHU 
TWIRLINGOVÝ TÝM 

(omezení se vztahují na jednoho/všechny členy týmu) 
Akrobatické prvky nejsou povoleny! 

KATEGORIE ÚROVEŇ B ÚROVEŇ A 
Otočky 1 – 2 otočky 

hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 

1-3 otočky 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

 
 

Soubor prvků na 
místě & soubor 
prvků v pohybu 

Samostatný hlavní pohyb těla pod 
výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

Samostatný hlavní pohyb těla s 1 otočkou 
pod výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

Triky složené ze 2 
prvků 
(kombinované 
triky) 
 

nejsou povoleny pod výhozem nejsou povoleny pod výhozem 

Rollsy NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný ani v celku) 
Přední figure 8 
Napojované front neckrolls (s 
rukama i bez) 

bez omezení 

Kontaktní 
materiál 

bez omezení bez omezení 

 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem v levelu B. Samostatný hlavní pohyb 
těla s 1 otočkou je povolen pod výhozem v levelu A. V obou Level (B i A) není dovoleno po výhozu 
nebo před chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
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OMEZENÍ OBSAHU 
UMĚLECKÁ SKUPINA 

(omezení se vztahují na jednoho/všechny členy skupiny) 
Otočky 1- 2 otočky 

hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 
 
 

Akrobatické 
prvky (ve 
vzduchu) 
 

Nejsou povoleny (bez výhozu ani s výhozem) 

Soubor prvků na 
místě & soubor 
prvků v pohybu 

Samostatný hlavní pohyb těla pod výhozem 
hůlka 
žádné omezení výhozů 
žádné omezení chytání 

Triky složené ze 2 
prvků 
(kombinované 
triky) 
 

Nejsou povoleny pod výhozem 

Rollsy NENÍ povolen: 
Monster roll (částečný ani v celku) 
Přední figure 8 
Napojované front neckrolls (s rukama i bez) 

Kontaktní 
materiál 

Bez omezení 

 
Vysvětlivky: Jeden hlavní pohyb těla je povolen pod výhozem. Není dovoleno po výhozu nebo před 
chytáním přidat jakýkoliv vedlejší pohyb těla. 
 
TWIRLINGOVÁ SKUPINA 
Akrobatické prvky nejsou povoleny. 
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14. Kostým, obuv, hůlka 
 
Kostým – Není žádné omezení. Kostým by měl být vkusný a je třeba brát v 
úvahu, že se jedná o sport. 
 
Obuv – Obuv musí splňovat požadavky sálové obuvi. 
 
Hůlka – Hůlka musí splňovat definici slova hůlka. Může být jakékoliv barvy, 
omotávka musí být jednobarevná (černá, bílá nebo šedá) s ohledem na to, že 
se jedná o sport. 
 
Definice slova HŮLKA: 
Standardní hůlka je pochromovaná ocelová tyč různých délek se 2 různými 
„závažími“ na koncích. Na jednom konci větší, na druhém menší, obě z bílé 
gumy. Většina hůlek je v rozmezí délek 35,56-81,28 cm a tlouštěk 0,95-1,11 cm. 
Standardní váha hůlky je cca 0,23 kg. 
 
Použití omotávky: 
Použití omotávky je možné. Omotávka může pokrývat max. ½ hůlky (koncovky se 
nezapočítávají). Omotávka může být celistvá, v pruzích nebo do spirály. 
Označení středu hůlky jinou barvou je možné. V duu, páru, týmu a skupině musí 
být použit stejný druh omotávky. 
 
Porušení kostýmu, obuvi nebo vybavení platné pro všechny disciplíny: 
Technický ředitel nebo supervisor poroty může zastavit soutěž z následujících 
důvodů: 

• Pokud se porušení kostýmu stává nebezpečným, neslušným nebo 
nepříjemným. 

• Pokud ztráta obuvi nebo rozvázaná tkanička způsobuje nebezpečí 
uklouznutí nebo pádu. 

• Ztráta koncovky hůlky. 
• Zlomení hůlky. 

 
Technický ředitel může v některém z těchto výše zmíněných důvodů nařídit 
opakovaný start. Hodnocení pak probíhá znovu od začátku. 
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15. Zařazení do výkonnostní úrovně/Level 
 

Doporučená zařazení 
LEVEL A, LEVEL B, WORLD 

LEVEL B 
Třída B (kromě Juvenile a Preteen) 
Třída C (kromě Juvenile a Preteen) 

Třída A na doporučení TŘ pro twirling 

 
LEVEL A 

 

Třída A 
I. Vicemistr a II. Vicemistr ČR (kromě Juvenile a Preteen) 

1. a 2. místo na doporučení TŘ (kromě Juvenile a Preteen) 

LEVEL 
WORLD/ELITE 

Třída A 
Mistr ČR (kromě Juvenile a Preteen) 

1. místo na doporučení (kromě Juvenile a Preteen) 
Účast ve finále na ME NBTA, EP WBTF, MS WFNBTA 

 
Vysvětlivky: K zařazení do Level B, A, World není potřeba složit výkonnostní zkoušku.  
Konečné rozhodnutí o zařazení soutěžícího do soutěžní úrovně při nominaci na 
mezinárodní soutěže si vyhrazuje technická komise a supervisor porotců SMTČR. 

 
16. Použité zkratky a vysvětlivky: 
SMTČR - Svaz mažoretek a twirlingu České republiky, z.s. 
IBTF – International Baton Twirling Federation 
WBTF – World Baton Twirling Federation 
WFNBTA – World Federation of National Baton Twirling Association 
MS – Mistrovství světa 
PN - Pohár národů 
Artistic Twirl - Umělecké sólo 
Artistic Pair - Umělecký pár 
Artistic Team - Umělecký tým 
Twirling Corps - Twirlingová skupina 
Artistic Group - Umělecká skupina 
 
 
 

 
Tento soutěžní řád je výhradním majetkem SMTČR, z.s. a nemůže být žádným 

způsobem kopírován ani šířen. 


