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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

• Oficiální název soutěže je NOMINAČNÍ SOUTĚŽ IBTF 2023. Soutěž je 
součástí NÁRODNÍHO ŠAMPIONÁTU MAŽORETEK A TWIRLINGU ČESKÉ 
REPUBLIKY. 
 

• Vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a odborným garantem je 
SVAZ MAŽORETEK A TWIRLINGU ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.  

 

2. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 
 

 
SOUTĚŽ OBLAST DISCIPLÍNY MĚSTO TERMÍN 

Nominační 
soutěž IBTF  

Twirling 
ČR 

Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, 
Umělecké sólo,  

X-strut, 
Duo, Umělecký Pár, 

Umělecký tým, 
Twirlingový tým 

Hradec 
Králové 

 
18. 2. 2023 

 

 

3. ROZDĚLENÍ DISCIPLÍN A VĚKOVÉ KATEGORIE 
 

• POHÁR NÁRODŮ 
 

Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, X-strut, Umělecké sólo (ženy) 
 

Level B - Youth, Junior, Senior, Adult 
Level A - Youth, Junior, Senior, Adult 
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Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, X-strut, Umělecké sólo (muži) 
 

třída B, A - Junior, Senior 
 

Duo, Umělecký pár 
 

Level B, A - Junior, Senior 
 

Tým, Umělecký tým 
 

Level B, A - pouze jedna věková kategorie  
(minimální věk soutěžícího je 12 let, maximum není stanoveno) 

 
 

• MISTROVSTVÍ SVĚTA 
 

Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, X-strut, Umělecké sólo (ženy) 
 

Pouze jeden Level „World“ - Youth, Junior, Senior, Adult 
 

Duo, Umělecký pár 
 

Pouze jeden Level „World“ - Junior, Senior 
 

Týmy a skupiny 
 

Pouze jeden Level „World“ 
                                       Pouze jedna věková kategorie  

(minimální věk soutěžícího je 12 let, maximum není stanoveno) 
 

Referenční datum k zařazení do věkových kategorií: 
31.12. 2023 
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4. ZAŘAZENÍ DO VÝKONNOSTNÍCH ÚROVNÍ LEVEL 
 

• Národní soutěž je otevřena pro výkonnostní Level B, A, WORLD. 
• Nejsou vyžadovány žádné výkonnostní zkoušky. 
• Konečné rozhodnutí o zařazení soutěžícího do soutěžní úrovně při 

nominaci na mezinárodní soutěže si vyhrazuje technická komise a 
supervisor poroty. 

 
 

Doporučená zařazení 
LEVEL B, LEVEL A, 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 

 

5. PŘIHLÁŠKY 
 

• Do soutěže se mohou přihlásit všichni jednotlivci a skupiny z České 
republiky i ze zahraničí, kteří respektují soutěžní řád, propozice a 
pokyny vyhlašovatele. 

• Termín uzávěrky přihlášek pro národní soutěž je 1.12.2022. Pro 
mezinárodní soutěže 24.3.2023. 

• Skupiny a jednotlivci, kteří se do soutěže přihlásí po vyhlášeném 
termínu uzávěrky, se mohou soutěže zúčastnit, ale platí dvojnásobné 
startovné. 

• Seznam přihlášených bude pro kontrolu vedoucím a soutěžícím 
zveřejněn přibližně do týdne po termínu uzávěrky přihlášek.  
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• Týden před soutěží již není možné měnit či vyškrtávat soutěžící z jiných 
důvodů než z důvodů onemocnění nebo vážných rodinných důvodů. 

• Soutěžící, kteří se účastní nominační soutěže pořádané SMTČR, se 
zároveň nemohou ve stejném roce zúčastnit mistrovských 
twirlingových soutěží jiných asociací působících na území ČR a 
pořádajících např. Mistrovství České republiky v twirlingu ve 
stejných nebo podobných twirlingových disciplínách, jako je 
například Sólo, 2 hůlky, Umělecké sólo, Umělecký pár, Tým apod. 

6. STARTOVNÉ A POROTNÉ 
 
Platné pro národní soutěž: 
 

KATEGORIE ČLEN SMTČR NEČLEN 

Sólové disciplíny 500,- Kč / 1 soutěžící 1000,- Kč / 1 soutěžící 
Párové disciplíny 300,- Kč/ 1 soutěžící 600,- Kč / 1soutěžící 

Týmové disciplíny 200,- Kč/ 1 soutěžící 400,- Kč / 1soutěžící 
 

• Porotné je stanoveno na 100 Kč na osobu bez ohledu na počet startů v 
soutěži. 

 
Platné pro mezinárodní soutěž IBTF: 
 

KATEGORIE ČLEN IBTF 
Sólové a párové 

disciplíny 
$50.00 (dolarů) za soutěžícího 

Týmové disciplíny 
$25.00 (dolarů) za soutěžícího, včetně 

náhradníků 
 

• Platba startovného musí být provedena do 5 pracovních dnů od 
zaslání faktury. Přihláška bude odmítnuta, pokud platba nedorazí včas. 
Po uhrazení faktury se poplatek za startovné nevrací. 
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7. AKREDITACE A START 
 

• Akreditace probíhá on-line, pokud nebude oznámeno jinak. 
• Náhlá neúčast nebo opožděný příjezd na soutěž je nutno nahlásit 

nejpozději 90 min. před začátkem soutěže technickému řediteli nebo 
organizačnímu. 

 

8. PROGRAM 
 

• Program soutěže bude zveřejněn na webu a facebookových 
stránkách, přibližně 10 dní před soutěží. 

• Změna programu je vždy vyhrazena! 
 

9. STARTOVNÍ LISTINA 
 

• Pořadí soutěžících v jednotlivých disciplínách bude vyvěšeno na 
viditelných místech v místě konání soutěže přibližně 30 minut před 
začátkem soutěže. 

• V sólových disciplínách při 5 přihlášených soutěžících a více je soutěž 
vícekolová, tj. 1. kolo a finále.  
 

10. PRŮBĚH SOUTĚŽE 
 

• Průběh soutěže řídí technický ředitel pro twirling. V případě 
nepřítomnosti deleguje své pravomoci na supervisora poroty, pokud 
nestanoví jinak. 

• Supervisor poroty dohlíží nad regulérností a řádným průběhem 
jednotlivých vystoupení: 

o dodržování či porušování soutěžního řádu 
o délka pauzy pro hodnocení poroty 
o komunikace s moderátorem 
o zvuk a jeho kvalita 
o opakování vystoupení z důvodu indispozice soutěžícího apod. 



 
IBTF nominační soutěž 

 
6  

• Prostorové zkoušky budou přihlášeným soutěžícím k dispozici před 
zahájením soutěže a v polední pauze. Všichni vedoucí a soutěžící musí 
dodržovat zveřejněný čas zkoušek. Mimo čas prostorových zkoušek 
není povolen vstup na soutěžní plochu nebo její přípravnou část. 

• V průběhu soutěže mají povolený vstup na přípravnou část plochy 
před startem pouze soutěžící právě probíhající disciplíny dle startovní 
listiny. 

• Na zahajovací ceremoniál je třeba nastoupit v národní teplákové 
soupravě nebo tréninkovém oblečení. 

• Na slavnostní vyhlášení je nástup v kostýmu. 
 

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ, VÝSLEDKY 
 
Způsob hodnocení 

• Soutěžící po soutěži dostane list od srážkového porotce a celkové 
hodnocení plusových porotců s porovnáním výkonu s ostatními 
soutěžícími, které mu bude sloužit jako zpětná vazba. 

Maximální počet bodů 
• Sólo, 2 hůlky, 3 hůlky, Umělecké sólo, Umělecký pár: 10 bodů od každého 

porotce 
• X-strut, Duo, Týmy: 100 bodů od každého porotce 

Zveřejnění výsledků 
• Souhrn výsledků soutěže bude zveřejněn na webových stránkách 

SMTČR a odkaz na výsledky na FB profilu. 

12. TITULY, CENY, OCENĚNÍ 
 

• Tři nejlepší finalisté v každé disciplíně, věkové kategorii a výkonnostní 
úrovni včetně týmů obdrží následující ocenění:  
 

• 1. místo - medaile a diplom  
• 2. místo - mediale a diplom 
• 3. místo - mediale a diplom 

 
• Další finalisté v každé disciplíně, věkové kategorii a výkonnostní úrovni 

obdrží diplom. 
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13. HUDEBNÍ DOPROVOD 
 

• Veškeré povinné hudební doprovody jsou dostupné na: 
https://www.ibtf-batontwirling.org/official-music.html  

• Vlastní výběr hudby: Umělecký tým - hudební doprovody zaslat do 
31.12.2022. 
 

14. NOMINACE 
 

• Nominace na Světový pohár a Mistrovství světa 
 

DISCIPLÍNA POČET NOMINOVANÝCH 
Sólové a párové disciplíny 6 (všechny věkové a výkonnostní úrovně) 

Tým 2 (v každé věkové kategorii) 

 
• Nominovaní musí svou účast na mezinárodních soutěžích potvrdit.  
• Technický ředitel má právo rozhodnout přímé nominace a výběr 

výkonnostní úrovně Level na základě výsledků Mistrovství České 
republiky a Mistrovství světa WFNBTA/Evropy v twirlingu NBTA. 

• Zahraniční účastníci a nečleni nemohou být nominováni na 
mezinárodní soutěže IBTF.  
 

 

15. OSTATNÍ 
 

• Doporučuje se, aby soutěžící byli pojištěni pro případ úrazu nebo náhlé 
nemoci. Za tyto skutečnosti pořadatelé nenesou žádnou 
zodpovědnost a nemůže být proto na SMTČR vymáhána finanční či 
jiná náhrada. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí. 

• Za neetické a nesportovní chování v průběhu soutěže bude jednotlivci 
či skupině (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.  
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• Dodržování pokynů pořadatele ohledně používání videokamer a 
fotoaparátů při soutěžích je závazné. 
 

16. UPOZORNĚNÍ 
	

Podáním přihlášky na členství v SMTČR a na soutěž Národního šampionátu 
poskytuje soutěžící, vedoucí a/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 pro 
potřeby a využití SMTČR apod. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 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.  

17. DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 
Kontaktní osoba: Iva Rejlová, technický ředitel pro twirling 
Mobil: +420 776 040 612  
E-mail: twirling@nbta.cz 
Webové stránky: https://www.majorettes-twirling.cz 
Oficiální facebookové stránky: https://www.facebook.com/twirlingnbtacz/ 

 
 
 

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


