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Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 

 

pořádá 
 
 

 
 

 
 

Nepostupovou soutěžní přehlídku mažoretek a roztleskávaček. 
 

PROPOZICE 
 

Pořadatel: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
 www.radamok.cz 
 

Datum a čas: sobota 17. září 2011 od 9 hod.  
 

Místo soutěže: TK Akcent Ostrava – Hrabůvka, ul. Hasičská 1003 (dříve Kino Vítek) 
 

Kategorie: 1. MAŽORETKY – BATON 
      A1  děti do 11 let (včetně) 
      A2  junior od 12 do 14 let (včetně) 
      A3  senior od 15 let (včetně) 
 
      B1  děti do 11 let (včetně) 
      B2  junior od 12 do 14 let (včetně) 
      B3  senior od 15 let (včetně) 
 

 2. ROZTLESKÁVAČKY – POMPON 
      A1 děti do 11 let (včetně) 
      A2 junior od 12 do 14 let (včetně) 
      A3 senior od 15 let (včetně) 
 
      B1 děti do 11 let (včetně) 
      B2 junior od 12 do 14 let (včetně) 
      B3 senior od 15 let (včetně) 
   

 Počítá se věkový průměr skupiny, který se vypočítá z věku dětí dosaženého v den  
 konání soutěže.  
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 Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit, rozdělit nebo zrušit kategorie. 
 Počet soutěžících skupin je omezen kapacitou sálu. 
 
Podmínky soutěže: Soutěž je určena formacím o minimálním počtu 7 soutěžících v jedné formaci. 
 Kategorie označené A1 – A3 jsou určené těm formacím, které se v roce 2010 a  
 2011 probojovaly do semifinále a finále soutěží pořádaných organizacemi NTBA a  
 IMA. 
 Kategorie označené B1 – B3 jsou určené začínajícím formacím a těm, které se  
 v roce 2010 a 2011 neprobojovaly do semifinále a finále soutěží pořádaných  
 organizacemi NTBA a IMA. 
 
Hudba: Soutěží se na vlastní skladbu, která je nahrána na CD – na daném CD je vždy jen  
 jedna soutěžní skladba a CD musí být označeno názvem soutěžní skupiny. 
 Délka skladby: 1:30 až 4:00 min. 
 
Nástup a odchod: Krátký, jednoduchý, bez choreografie a hudby. Nehodnotí se. 
 
Porota: Porotu tvoří odborníci z různých tanečních a pohybových odvětví.  
 Pro každou kategorii bude vylosován předseda poroty. V případě shody v bodování  
 rozhoduje vyšší známka udělená předsedou poroty. 
 Nejvyšší a nejnižší známka u každé skupiny se škrtá. 
 
Hodnotí se: 1. MAŽORETKY – BATON 
 Správná technika pochodu – pochod od levé nohy, nášlap přes špičku, zvedání  
 nohou. Práce s hůlkou – technická náročnost, výhozy a přehozy, pády hůlek.  
 Provedení pohybu. Choreografie, soulad s hudbou, změny útvarů. Synchronizace ve  
 skupině. Výběr vhodné hudby. Připravenost dětí. Nápaditost, originalita, výraz,  
 úsměvy, radost. 
 
 2. ROZTLESKÁVAČKY – POMPON 
 Taneční ztvárnění skladby, správný rytmus prvků. Originalita využití třásní  
 v různých prvcích. Provedení pohybu. Propracovanost choreografie, soulad  
 s hudbou, změny útvarů. Synchronizace ve skupině. Výběr vhodné hudby.  
 Připravenost dětí. Nápaditost, originalita, výraz, úsměvy, radost. 
 
Startovné: 80,- Kč za člena v první choreografii 
 Startuje-li tatáž formace také v kategorii Pompon pak 40,- Kč za člena. 
 Startovné se platí na místě při registraci. 
 
Vstupné pro diváky: 50,- Kč dospělý / 25,- Kč dítě 6 – 14 let (děti do 5 let zdarma) 
 1 osoba k taneční skupině jako doprovod zdarma 
 Vstup pro diváky od 8:30 hod. 
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Registrace bude probíhat cca od 7:00 hod.  
 
Předběžný harmonogram celé soutěže bude upřesněn. 
 
Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a jmenný seznam soutěžících ke každé 
choreografii zvlášť. Pořadatel má právo si ověřit správnost uvedených údajů. 
 
Přihlášky posílejte na níže uvedenou adresu nebo email. Uzávěrka přihlášek je pondělí 12. 9. 2011!!! 
 
Na níže uvedených webových stránkách budou k dispozici propozice soutěže, přihlášky a veškeré aktuální 
informace k soutěži. Doporučuji tedy tyto stránky pravidelně sledovat a změny si hlídat. 
 
Kontakty na organizátora: Mgr. Barbora Řičánková 
                                         Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
                                         Na Mýtě 10 
                                         700 30 Ostrava – Hrabůvka 
                                         Tel.: 608 660 212 
                                         Email: bricankova@radamok.cz 
                                         www.radamok.cz 
 
Propozice jsou pro všechny účastníky závazné a jejich porušení ve všech stanovených bodech může být 
důvodem k diskvalifikaci, popř. účasti mimo soutěž. 
 
 
                        Těší se na vás  
 
 

Tým organizátorů Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
 


