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pořádá 

 

TORNÁDO 
 

2015 
 

 
 

mezinárodní nepostupovou soutěžní přehlídku mažoretek a roztleskávaček. 
 

 

PROPOZICE 

 
 
 

Pořadatel:  Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
 
Datum:  neděle 6. 12. 2015 
 
Místo soutěže:  aula VŠB – TUO, ul. 17. listopadu 15/2172 v Ostravě - Porubě 
 
Uzávěrka přihlášek:  20. 11. 2015 
 
Kontaktní osoba:  Zuzana Jurčová, tel.: 776 096 794, e-mail: zuzanajurcova@seznam.cz 
 

Webové stránky:  www.tornadoostrava.cz 
 
 
 
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
M = BATON FORMACE 
M1 - do 8 let  
M2 - od 9 do 11 let  
M3 - od 12 do 14 let  
M4 - od 15 let  

R = POMPON FORMACE 
R1 - do 9 let  
R2 - od 10 do 12 let  
R3 - od 13 let

 
MF = BATON MINIFORMACE     RT = RODIČOVSKÉ TÝMY 
MF1 - do 9 let      RT1 – od 18 let 
MF2 - od 10 do 12 let  
MF3 - od 13 let  
 
Podmínky věkové kategorie: 
Věk všech soutěžících by měl odpovídat věkovým kategoriím. Pokud to není možné, je povoleno obsazení 
staršími dívkami (viz tabulka níže), avšak starší mohou být pouze o jednu kategorii. 
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Limit starších dívek:

4 - 5 členek = 1 starší 

6 - 7 členek = 2 starší 

8 - 10 členek = 3 starší 

11 - 13 členek = 4 starší 

14 - 17 členek = 6 starších 

18 - 22 členek = 8 starších 

23 - 27 členek = 10 starších 

28 – 30 členek = 11 starších 

 
V případě většího počtu starších soutěžících startuje daná skupina v kategorii dle starších děvčat.  
V kategoriích M a R je soutěž určena formacím o minimálním počtu 8 soutěžících. V kategorii MF je 
stanoven počet na 4 – 7 soutěžících v jedné formaci.  
Věk soutěžících se počítá ke dni konání soutěže. 
 
Minimální počet přihlášených v jedné věkové kategorii je 5 soutěžních formací. V případě menšího 
počtu přihlášených formací se kategorie slučuje s kategorií starší.  
Počet soutěžících skupin je omezen kapacitou sálu. 
 
Při přihlašování do kategorií BATON (M1 – M4) je nutno uvést, zda přihlašovaná soutěžní formace 
postoupila v roce 2014 a 2015 do finále soutěží pořádaných organizacemi NBTA, IFMS a MAC. Tato 
informace pak bude uvedena v podkladech pro hodnocení poroty.  
 
HUDBA 
Délka skladby pro formace baton/pompon v čase 2:00-4:00 min. Pro miniformace baton 1:15 – 1:30 min. 
Soutěžní skladby prosím zasílejte na e-mail zuzanajurcova@seznam.cz před soutěží. Skladbu označte 
zkratkou soutěžní kategorie, názvem klubu a formace - např. MF2 Butterfly Ostrava, Lví král.  
Prosíme vedoucí, aby měli na místě záložní CD nebo USB disk se soutěžní skladbou! 
 
HODNOCENÍ 
Porotu tvoří odborníci z různých tanečních a pohybových odvětví. Bude vylosován předseda poroty. 
V případě shody v bodování rozhoduje vyšší známka udělená předsedou poroty. 
 
Kritéria hodnocení:   
1. Obtížnost  
2. Provedení 
3. Choreografie 
V každém okruhu je možno získat od jednotlivých porotců 10 bodů, tedy max. možný počet dosažených 
bodů od jednoho porotce je 30. 
  

Nástup a odchod by měl být krátký, jednoduchý, bez choreografie a hudby. Nehodnotí se. Nastupuje se  
z prvního patra sálu vpravo při pohledu z podia a odchází se vlevo při pohledu z podia. 
 
OCENĚNÍ 
1. - 3. místo v každé kategorii bude odměněno medailí pro každou soutěžící a vedoucí. Prosíme vedoucí, 
aby se účastnily společného nástupu při vyhlašování výsledku spolu s děvčaty. 
 
STARTOVNÉ 
100,- Kč za člena v každé choreografii  
Startovné se platí na místě při registraci. 
 
VSTUPNÉ PRO DIVÁKY 
50,- Kč/dospělý  
25,- Kč/dítě 6 – 14 let  
Zdarma/děti do 5 let 
1 osoba k soutěžní formaci jako doprovod zdarma. 
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PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
7:15 hodin akreditace 
9:15 schůzka vedoucích 
9:30 hodin otevření sálu pro diváky 
10:00 hodin zahájení soutěže 
Kategorie v pořadí: M(baton), R(pompon), MF(miniformace baton), RT (rodičovské týmy) 
 
 
PŘIHLÁŠOVÁNÍ 
Přihlášky do soutěže TORNÁDO 2015 můžete vyplnit na webových stránkách www.tornadoostrava.cz 
v záložce ,,Přihlášení“ nebo pod odkazem www.radamok.cz/tornadoostrava/prihlaseni/ , který Vás 
rovnou přesměruje na formulář pro přihlášení. 
Přihlášením do soutěže souhlasíte s publikování fotografií a videí pořízených na akci v den jejího konání. 
 
 

 
Propozice jsou pro všechny účastníky závazné a jejich porušení ve všech stanovených bodech 

může být důvodem k diskvalifikaci, popř. účasti mimo soutěž. 
 

 

 

Kontakty na organizátora:  
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
Na Mýtě 10 
700 30 Ostrava – Hrabůvka 

www.radamok.cz  
 
 
 
                 
Těší se na vás  

 
Tým organizátorů Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se koná za finanční podpory Městského obvodu Ostrava – Jih. 

http://www.tornadoostrava.cz/
http://www.radamok.cz/tornadoostrava/prihlaseni/
http://www.radamok.cz/

