Upresnenia v pravidlách na rok 2018

BATON :
1. Súťažná disciplína BATON - pódiová choreografia + pochodové defilé baton
Od 1 .1.2018 ako dve samostatné súťažné disciplíny:
a) pódiová choreografia baton

b) defilé baton

- t.z. že sú voliteľné, nie povinné, v každej disciplíne môžu byť iné dievčatá, za každú disciplínu
sa platí samostatné štartovné
2. Úprava pravidlá – súčasné znenie : Vo veľkej formácii baton a v defilé baton musia mať dievčatá
na hlave lodičku (čiapku alebo jej imitáciu), sukňu (šaty), čižmy (iba seniorky) alebo sako.
od 1.1.2018: Vo veľkej formácii baton a v defilé baton musia mať dievčatá na hlave lodičku (čiapku
alebo jej imitáciu), sukňu (šaty), čižmy (iba seniorky) alebo sako. Doplnenie: Ak to vyžaduje téma
choreografie 1-2 členovia v choreografii môžu mať oblečené nohavice, avšak zvyšné časti ich
kostýmu musia obsahovať prvky uniformy, t.j.lodičku (čiapku alebo jej imitáciu), sako a čižmy
(seniorky). Penalizácia za nedodržanie kostýmu – 0,30 bod/osoba.
3. Rozpor v pravidlách: súčasné pravidlo je: V disciplínach sólo, duo-trio, miniformácia baton je
požadovaná (povinná – required) lodička (čiapka alebo jej imitácia na hlave).
Úprava pravidlá platná od 1.1.2018: V sólo, duo-trio, miniformácia baton musia mať mažoretky
aspoň jeden z klasických mažoretkových prvkov – buď sukňa (šaty), lodička (čiapka alebo jej imitácia)
na hlave, čižmy (seniorky). Pokiaľ kostým nebude

obsahovať

ani jeden z týchto prvkov

(mažoretkových častí kostýmu) uplatní sa penalizácia – 0,30 bod/osoba. To znamená, že môžu mať
nohavice, ale musia mať lodičku (čiapku alebo jej imitáciu) na hlave alebo čižmy / seniorky/.
4. Definovanie výšku nohy v SPINE : špička zdvihnutej nohy sa akceptuje nad úrovňou členku
nohy položenej na zemi,

správne je vo výške tesne pod kolenom. Dôležité je aj aby bol spin

dokončený, t.z. otočka bez medzipristátia 360°, pričom noha musí skončiť tak ako v začínajúcej
pozícii .
5. Vysvetlenie: za vysoké vyhodenie v disciplíne BATON
minimálne 2 m nad úroveň ramena.
POM POM:

sa počítaná

vyhodenie

do výšky

6. Súťažná disciplína POM-PON - pódiová choreografia + pochodové defilé pom- pon
Od 1 .1.2018 ako dve samostatné súťažné disciplíny:
a) pódiová choreografia pom- pon

b) defilé pom- pon

- t.z. že sú voliteľné, nie povinné, v každej disciplíne môžu byť iné dievčatá, za každú disciplínu
sa platí samostatné štartovné
7. V disciplíne v sekcii POM definované že 30% povolených akrobatických prvkov je prepočítané
a nahradené maximálnym počtom prvkov.
V MF je povolených maximálne 6 akrobatických prvkov. Počíta sa každý prvok zvlášť, t.z. že za
jeden je považovaný, ten ktorý robí jedna mažoretka alebo niekoľko súčasne, taktiež ak rovnaký
prvok robia súťažiace v tesnom slede za sebou / kaskádovite/. Súčasne sa do akrobatiky
započítava aj akrobatický prvok zaradený do povinných kombinácii.
Vo VF je povolených maximálne 12 akrobatických prvkov. Počíta sa každý prvok zvlášť , t.z. že
za jeden je považovaný ten, ktorý robí jedna mažoretky, alebo niekoľko súčasne, taktiež ak
rovnaký prvok robia súťažiace v tesnom slede za sebou / kaskádovite/. Súčasne sa do akrobatiky
započítava aj akrobatický prvok zaradený do povinných kombinácii.
8. Pravidlo v sekcii POM „kombinácia môže pozostávať max. z 3 prvok“ upresnené na pravidlo, že
kombinácia môže pozostávať z ľubovoľného

počtu prvkov. Napr. keď juniorky majú povinnú

dvojkombináciu a spravia trojkombináciu, započíta sa im to do splneného povinného prvku
kombinácie. A napr. keď seniorky spravia štvorkombináciu taktiež sa im to započíta do splneného
povinného prvku kombinácia.
9. Špecifikované pravidlo, že kadetky pom-pom musia počas choreografie spraviť min. v podskupine
min. 5 rôznych prvkov z levelov pom-pom; juniorky a seniorky min. v podskupine min. 7 rôznych
prvkov z pom-pom levelov. . Známka za prevedené prvky sa bude pohybovať v rozmedzí toho levelu,
z ktorého bolo prevedených najviac prvkov.
10.

V pravidlách definované „Dvihačka+pyramída+vyhadzovanie“: je akékoľvek sformovanie

súťažiacich, pri ktorom je jedna alebo viac súťažiacich nad úrovňou súťažiacich dotýkajúcich sa zeme.
Táto pozícia musí trvať min 4 doby, avšak nemusí byť statická

/ pretočenie,

vyhadzovanie, presúvanie sa, rotovanie.../ V záverečnej pozícii dvíhačka nemusí trvať 4 doby, musí
byť však v súlade s hudbou a koncom zostavy – stop figura.
11.

Upresnenie: V disciplíne pom- pom musia všetky súťažiace začínať i končiť v kontakte

s náčiním. Nie je povolené položenie náčinia na zem a to ani pri ťažkých akrobatických prvkoch či
pyramídach

Klasický BATON:
12.

Disciplína Klasický BATON – 1.1.2018 ako defile. Je povinné 100% vedenie súťažiacich

kapitánkou na povely. V prípade nedodržania je penalizované -1 bod v oblasti choreografie každým
bodovým porotcom.
13.

UPOZORNENIE:

V disciplíne KLASICKÝ BATON prvok „púšťanie, kĺzanie batonu

a následné chytanie batonu za chrbtom, vedľa tela na boku s ťažkým úchopom a pod.“ je prvok IV.
levelu, a nie je prípustný v disciplíne Klasický baton
Klasický POMPOM:
14.

Disciplína Klasický POM – od 1.1.2018 ostáva ako pódiová choreografia, je povinné 50%

vedenie súťažiacich kapitánkou na povely. V prípade nedodržania je penalizované -5 bodov
technickým porotcom.
VŠETKY DISCIPLÍNY:
15.

Do pravidiel je doplnený presný počet tvoriacich podskupinu pri veľkých formáciách BAT,

POM, FLAG, KLASICKÉ MAŽORETKY BATON A POM-POM, čo predstavuje 30%, čiže:
Počet súťažiacich

podskupina

8 súťažiacich

2 členovia formácie

9 - 11 súťažiacich

3 členovia formácie

12 - 14 súťažiacich

4 členovia formácie

15 - 18 súťažiacich

5 členovia formácie

19 – 21 súťažiacich

6 členovia formácie

22 – 24 súťažiacich

7 členovia formácie

25 súťažiacich

8 členovia formácie

V prípade veľkej formácie MIX sa podskupina 30% členov počíta z počtu členov, ktorý majú jedno
náčinie. Napríklad, keď je formácia 25 členov, z toho jedno náčinie má 12 členov a druhé náčinie 13
členov.
Počet súťažiacich jedného náčinia

podskupina jedného náčinia

4- 8 súťažiacich

2 členovia

9- 11 súťažiacich

3 členovia

12- 13 súťažiacich

4 členovia

Tieto zmeny a upresnenia budú zapracované do pravidiel a aktualizované na stránke AMaS

