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15 PRŮBĚH SOUTĚŽE  

 Jeden tým nesmí startova dvakrát se stejnou choreografií na MS 

a) Startovní listiny, pořadí 
 Startovní pořadí se zpracuje buď ručním losováním nebo generátorem náhodných čísel v aplikačním programu 

počítače (software) 
 Pro soutěž skupin se nejprve losuje pořadí pro pochodové defilé 
 Pro pódiové sestavy se startovní listina musí zpracovat v obráceném pořadí 

b) Chování soutěžících 
 Soutěžící musí být připraveny k zahájení soutěžního vystoupení v pořadí podle startovní listiny a pokynů 

pořadatele, hlasatele 
 Nepřipravenost a opožděný nástup je penalizován (- 0,1) a znamená ztrátu startovního pořadí 
 Soutěžícím kategorie kadetky, juniorky a seniorky není povoleno dorozumívat se během soutěžního vystoupení 

hlasitě slovně nebo jinými zvukovými signály (píšťalka, apod.) – diskvalifikace 
c) Chování vedoucích 
 Během soutěžní sestavy nesmí vedoucí nebo jejich asistenti řídit či dávat pokyny soutěžícím z vymezené trasy 

pochodového defilé a z ochranného prostoru pódiové sestavy, ani z prostoru pro diváky – diskvalifikace 
d) Narušení soutěže 
 Za narušení soutěže a nesportovní chování ze strany soutěžících, vedoucích, jejich zástupců či asistentů, nebo 

doprovodu, se považují zejména tyto formy: 
o slovní či fyzické napadení, výhružky rozhodčím, členům štábu zpracování výsledků nebo pořadatelům, aj.
o znevažování, dehonestace soutěže, výsledků a hodnocení, rozhodčích a dalších složek nebo funkcionářů 

soutěže a to buď na místě soutěže nebo v médiích včetně internetu 
 V takovém případě může pořadatel  přistoupit k diskvalifikaci všech soutěžících daného účastníka (klubu, oddílu) 

a anulování výsledků, a to i dodatečně. 
e) Zdravotní indispozice před soutěží 
 Náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících před zahájením soutěžního vystoupení není důvodem ke 

změně startovního pořadí. 
 Pořadatel může podle okolností přerušit soutěž na 5 minut 
 Po uplynutí této doby vedoucí buď ponechá příslušné místo v sestavě neobsazené nebo je obsadí náhradnicí,

případně soutěžní vystoupení zruší. 
 Případná změna musí být konzultována se zástupci organizačního štábu. 

f) Zdravotní indispozice během soutěže 
 Náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících v průběhu soutěžního vystoupení  není důvodem k 

opakování sestavy. 
 Případná změna musí být konzultována se zástupci organizačního štábu. 

g) Opuštění soutěžního prostoru  
 Pokud jednotlivé soutěžící ze skupiny nebo sóloformace přeruší vystoupení a opustí soutěžní prostor před 

koncem sestavy, je hodnocení anulováno 
 Taková skupina nebo sóloformace nemá nárok na opakování sestavy 

h)  Převleky kostýmů 
 Potřeba převleku mezi soutěžním vystoupením není důvodem ke změně startovního pořadí 
 Pořadatel může upravit sled disciplín u sóloformací, případně může přerušit soutěž na 5 minut. 

i) Opakování  soutěžních sestav 
 Skupina nebo sóloformace, která musela své soutěžní vystoupení přerušit v důsledku okolností, které nemohla 

ovlivnit (výpadek el. proudu, porucha zvukové techniky, nepřízeň počasí, vstoupení cizích osob do soutěžního 
prostoru, apod.) má právo na nové soutěžní vystoupení 

 Skupina nebo sóloformace, která přeruší své vystoupení bez vlivu výše uvedených okolností, nemá právo na 
opakování 

j) Průběžné ohlašování bodů 
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 Podle organizačně technických podmínek může pořadatel umožnit průběžné ohlašování nebo zobrazení bodů, a 
to zpravidla po soutěžním vystoupení

 Ohlášené body nelze měnit, s výjimkou hlasatelského nebo zapisovatelského omylu a uznaného protestu 
k) Protesty, námitky 
 Protesty proti hodnocení, známkám a výroku poroty nejsou  přípustné. 
 Ostatní protesty jsou možné nejpozději do 5 minut po soutěžním vystoupení toho soutěžícího, proti němuž 

směřují. Pokud je protest podán po této lhůtě, je zamítnut. Ostatní protesty lze podat proti: 
o    nedodržení věkového limitu 
o    jinému složení skupiny při defilé a při pódiové sestavě 
o    nepovolenému použití rekvizit 
o    nepovolené komunikaci soutěžících 
o    nepovolené komunikaci vedoucích se soutěžícími 

 Protesty podává vedoucí skupiny či sóloformace nebo jeho pověřený zástupce vedoucímu soutěže. 
 Podání a výsledek projednání protestu se veřejně vyhlašuje 
 Protesty vyřizuje vedoucí soutěže, pověřený pořadatelem, který věc konzultuje s porotci a technickým 

rozhodčím 
 Jestliže je protest oprávněný, nařídí vedoucí soutěže příslušnou jednorázovou penalizaci, která se sráží 

z celkového bodového hodnocení soutěžícího, v jehož neprospěch byl protest uznán 
 Pokud je protest podán po skončení výsledků, je neplatný. 

 

 


