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Stars Ostrava z. s. 

pořádá 

11. ročník nepostupové soutěže 

pro mažoretky a roztleskávačky 

 

STARS CUP 
 

Termín konání: 26. 3. 2022 

Uzávěrka přihlášek: 6. 3. 2022 

Místo konání: Sportovní hala Žákovská 

  Komunardů 1548/1, 736 01 Havířov-Město 

 

E-mail: mazoretky.stars@seznam.cz 

Kontaktní osoba: Jana Adamowiczová, 776 539 266 

Webové stránky soutěže: www.mazoretkystars.cz/starscup 

 

  

SOUTĚŽ SE ŘÍDÍ AKTUÁLNÍMI PRAVIDLY IFMS 

mailto:mazoretky.stars@seznam.cz
http://www.mazoretkystars.cz/starscup
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Přihlášení:  

Soutěže se mohou zúčastnit všechny kluby, které zašlou správně vyplněnou, závaznou přihlášku na  

e-mailovou adresu mazoretky.stars@seznam.cz do 6. 3. 2022. 

 

Kapacita soutěže:  

Kapacita soutěže je z časových důvodů omezena, po naplnění jednotlivých kategorií již nepůjde 

přihlásit další soutěžící. Přednost dostávají kluby jejichž přihlášky přišly v dřívějším termínu. 

 

Soutěžní disciplíny: 

Soutěžní kategorie: BATON 

• sólo  

• duo – trio 

• mini (4–7 členů) 

• pódiová sestava (8-25 členů) 

• sólo 2BAT (pouze ve výkonnostní třídě A)  

• duo 2 BAT (pouze ve výkonnostní třídě A) 

• mini 2 BAT (pouze ve výkonnostní třídě A) 

Soutěžní kategorie: POM 

• sólo  

• duo – trio 

• mini (4–7 členů) 

• pódiová sestava 

Soutěžní kategorie: MIX 

• duo – trio 

• mini (4–7 členů) 

• pódiová sestava (8-25 členů) 

Věkové kategorie: 

• Little kadetky  4 – 7 let 

• Kadetky    8 – 11 let 

• Juniorky   12 – 14 let  

• Seniorky    15 a 25 let 

• Grand senior/rodičovské týmy od 25 let (pouze skupiny baton, pom-pom) 

Je počítán věkový průměr, rozhodující je věk dosažený v roce 2022.  

V případě velkého počtu přihlášených v jedné kategorii, může být kategorie rozdělena na mladší a 

starší. 
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Časový limit: 

• sóloformace 1:15 – 1:30 min 

• pódiová sestava a defilé 2:30 – 3:30 min 

Hudba:  

Přinesená na flash-disku. Prosíme vedoucí, aby před zahájením přišli hudbu nahrát ke zvukaři. 

Nástup a odchod:  

Bez hudebního doprovodu, zprava z pohledu diváka. 

Soutěžní plocha: 

• 12x12m 

Obuv:  

Zatím povoleny pouze gymnastické cvičky, jarmilky, piškoty, jazzová obuv. Diváci mají přísný zákaz 

vstupovat na soutěžní plochu. (Možnost soutěžení v kozačkách je v řešení a bude upřesněna 

mailem) 

Startovné:  

• 120 Kč/start 

Vstupné:  

• dospělí - 100 Kč  

• děti do 15 let - 60 Kč 

Zázemí:  

Soutěžícím jsou zajištěny šatny a tělocvična na rozcvičení. Žádáme soutěžící, aby v prostorách haly 

nepoužívaly sypké třpytky a třpytky ve spreji. Ve všech místnostech udržujte maximální čistotu.  

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 


