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1. Základní ustanovení
Oficiální název soutěže:
-

On-line soutěž sólo, duo, trio klasická mažoretka

Termín soutěže:
-

víkend 12. - 13. 6. 2021 (bude upřesněno dle naplnění kapacity
přihlášených)

2.

Otevřené soutěžní disciplíny

3.

-

Sólo KM – třída A, B, C

-

Duo KM – třída A, B, C

-

Trio KM

-

Open sólo KM

-

Duo s rodičem

Věkové kategorie

Věkové kategorie
Sólo, duo a trio KM

dle vydaných propozic z prosince
2020

Open sólo KM

dle disciplíny Sólo KM (v propozicích
z prosince 2020)

Duo s rodičem

nemá věkové kategorie = jedna
společná kategorie pro všechny
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4.

Výkonnostní třídy
Výkonnostní třídy
Sólo, duo KM

třídy A, B, C

Trio Km

bez výkonnostních tříd

Open sólo KM

bez výkonnostních tříd

Duo s rodičem

bez výkonnostních tříd

5. Účast v soutěži, dodání podkladů
-

do soutěže se mohou přihlásit jak členi, tak nečleni SMTČR, z. s.

-

termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 16. 5. 2021, po tomto datu
přihlášky nebudou akceptovány

-

termín odevzdání video nahrávek a fotografie je stanoven
na 23. 5. 2021, po tomto datu nebudou nahrávky akceptovány

-

soutěžící v duu a triu nesmí soutěžit ve stejné věkové kategorii a stejné
disciplíně vícekrát

6. Startovné
Disciplína

Člen SMTČR

Nečlen SMTČR

Sólo KM

300,-/ soutěžící

600,-/ soutěžící

Duo, Trio KM

400,-/ 1 dvojice,
trojice

800,-/ 1 dvojice, trojice

Open sólo KM

150,-/ soutěžící

150,-/ soutěžící

Duo s rodičem

150,-/ 1 dvojice

150,-/ 1 dvojice

Startovné se hradí na základě faktury, která přijde klubu nebo jednotlivci.
Faktura musí být uhrazena ještě před soutěží.
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7. Akreditace
-

v tomto případě není potřeba, zasláním Vašich nahrávek Vás
zařazujeme do soutěže

8. Program soutěže
-

po zpracování všech přihlášek bude všem účastníkům program zaslán
elektronickou formou

9. Startovní listina
-

losování počítačem

-

všechny disciplíny budou jednokolové, pouze v případě velkého počtu
přihlášených bude kategorie rozdělena na více podkategorií

10. Způsob hodnocení a výsledky
-

soutěž bude hodnocena bodovým systémem

-

výsledky 1. – 3. místo budou vyhlášeny u každé kategorie v průběhu
online soutěže

-

doplňkové postupy, tzv. „divoké karty“ na MČR budou vyvěšeny
na stránkách svazu cca do týdne od konání online soutěže

Protesty
-

na této soutěži nebudou akceptovány

Tituly a ocenění
-

v každé disciplíně a dané věkové kategorii se bude vyhlašovat
1. – 3. místo

-

každý účastník získá elektronickou formou účastnický list

-

diplom, medaile pro první tři oceněné budou hromadně zaslány
vedoucím kubů, ti zajistí rozdání svým svěřencům
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11. Ostatní
-

podáním přihlášky, zasláním videa + foto dokumentace soutěžící dává
svolení ke zveřejnění všech materiálů na webových stránkách
či propagačních materiálech

-

podáním přihlášky uděluje účastník souhlas se zpracováním a užitím
osobních údajů, které jsou obsaženy v přihlášce, a to pro organizační
a evidenční potřeby, v propagačních materiálech, na webové stránce
SMTČR a v tiskových informacích

-

správce databáze neposkytne osobní údaje třetím osobám
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Tyto propozice jsou výhradně majetkem
SMTČR, z. s. a nesmí být dále kopírovány a šířeny.
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Terezu Janouškovou
technický ředitel pro mažoretky
mazoretky@nbta.cz

Lenku Klepalovou
metodik SMTČR
Lucii Hanzalíkovou

Vendulu Markovou

Evu Auersvaldovou

členky mažoretkové sekce
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