
VEKOVÁ KATEGÓRIA FANÚŠIKOVSKÉ TÍMY 

 Táto súťažná kategória nie je organizovaná na Majstrovstvách Slovenska. 

 Súťažná kategória organizovaná na iných súťažiach AMaS (Prešporský pohár, Memoriál Janky Jakubíkovej,      

Sabinovská palička..., kde túto kategóriu poznáte pod rôznymi názvami ako Rodičovské tímy, HAPPY MOMS, 

a pod.). Organizátor týchto súťaží môže ale aj nemusí uplatniť tieto pravidlá. 

 Čas: medzi 2:00 a 3:00 min (bez času na príchod a odchod). 

 Len pódiová choreografia. 

 Súťažná formácia: 4 - 25 členov. 

 Počet žien a mužov nie je obmedzený v žiadnej súťažnej formácii v jednotlivých sekciách. 

 Vek súťažiacich v tejto kategórii je nad 25 rokov (vrátane). Nie je rozhodujúci mesiac narodenia, ale vek 

 dovŕšený v danom kalendárnom roku. 

 Mažoretky, ktoré súťažia v hlavných vekových kategóriách, nemôžu súťažiť vo vekovej kategórii Fanúšikovské  

 tímy, s výnimkou registrovaných tréneriek.  

 Počet členiek skupiny a limit mladších registrovaných tréneriek je: 

    4 -  7 členiek, počet mladších členiek = 1 

   8 - 12 členiek, počet mladších členiek = 2 

 13 - 17 členiek, počet mladších členiek = 3 

 18 - 22 členiek, počet mladších členiek = 4 

 23 - 25 členiek, počet mladších členiek = 5. 

 Súťažiaci vekovej kategórie Fanúšikovské tímy môžu súťažiť v sekciách BATON, POM – POM, FLAG a MIX, 

 pričom sú tieto jednotlivé sekcie zjednotené. 

 Súťažiaci môžu pri jednotlivých sekciách použiť aj rekvizity, príp. iné doplňujúce náčinie. Doplňujúce náčinie 

 môžu využívať maximálne 1/3 z celkového času choreografie. Zvyšná časť choreografie musí  byť odtancovaná 

 s náčiním podľa vybraného druhu použitej sekcie. Pri použití doplňujúceho náčinia sa položenie náčinia 

 nepovažuje za pád náčinia a nie je penalizovaný. 

 Pravidlá pre kategóriu Fanúšikovské tímy platia také isté ako pri vybraných súťažných sekciách, avšak: 

- Kategória Fanúšikovské tímy nemá v žiadnej disciplíne ani sekcii predpísané povinné prvky. 

- Zdvíhanie súťažiach v kategórii Fanúšikovské tímy je akceptovateľné nad úroveň pliec. Maximálny 

zdvih je druhá úroveň (2.poschodie). Musí byť však dodržané povinné istenie pri zdvíhaní a vedúci skupiny 

je plne zodpovedný za bezpečnosť súťažiacich. Vyhadzovanie súťažiacich je povolené. Trojstupňové 

pyramídy sú zakázané. 

- Choreografia by však mala obsahovať základné prvky s náčiním pri použití vybraných súťažných 

náčiní. 

- Hodnotenie pre vekovú kategóriu Fanúšikovské tímy je založené na hodnotení oblastí - „A“ 

choreografia a kompozícia, „B“ pohybová technika, „C“ práca s náčiním. 

- V oblasti „C“ práca s náčiním, Fanúšikovské tímy nemusia splniť žiadne prvky z levelov (či pri BAT, 

FLAG, POM, atď.) ani žiadne iné povinné prvky. 

- Pri zaradení prvkov z levelov a niektorých povinných prvkov pre hlavné vekové kategórie (kadetky, 

juniorky, seniorky) je to výhodou pri hodnotení. 

- V sekcii BATON (FLAG) nie sú povinné (nepenalizované) čižmy, sukňa/šaty, lodička (čiapka) na hlave. 

- Penalizácie sú rovnaké ako pri vybraných sekciách + Pri nedodržaní povoleného času používania 

rekvizít a doplnkového náčinia – bodový porotca v oblasti „A“ - 1 bod 


