Różnice miedzy regulaminem Stowarzyszenia
Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich a
Majorette World Federation 2018

SMTiCP

MWF

Kategoria SHOW

Brak kategorii SHOW

Formacje startujące w kategorii mażoretek
klasycznych nie mogą startować w kategorii
formacji baton

Formacje startujące w kategorii mażoretek
klasycznych mogą startować w kategorii
formacji baton

W kategorii solo baton mogą startować tylko
dziewczyny

W kategorii solo baton mogą startować
zarówno dziewczyny jak i chłopcy

Podgrupa w formacjach to minimalnie 4 osoby
natomiast podgrupa w mini formacjach to
minimalnie 2 osoby

Podgrupa to zawsze 30% ilości zawodniczek w
formacji:
grupa 8 osób—> podgrupa 2 osoby
grupa 9-11 osób—> podgrupa 3 osoby
grupa 12-14 osób—> podgrupa 4 osoby
grupa 15-18 osób—> podgrupa 5 osób
grupa 19-21 osób—> podgrupa 6 osób
grupa 22-24 osób—> podgrupa 7 osób
grupa 25 osób—> podgrupa 8 osób

Jeżeli w mini formacji wiek zawodników nie
jest zgodny z kategorią wiekową, mini formacja
jest zakwalifikowana do kategorii wiekowej
odpowiadającej najstarszej zawodniczce
np: 6 juniorek i 1 seniorka—> grupa startuje w
w mini formacji seniorki

Wiek całej mini formacji musi być zgodny z
kategorią wiekową, w innym przypadku
skutkuje to dyskwalifikacją
np: 4-7 kadetek—> grupa startuje w w mini
formacji kadetki
4-7 juniorek—> grupa startuje w w mini
formacji juniorki
4-7 seniorek—> grupa startuje w w mini
formacji seniorki

Zezwala się na udział 20% zawodniczek
starszych o 1 rok

Zezwala się na udział 20% zawodniczek
starszych o kategorię wiekową

Na zakończenie układu rekwizyt musi pozostać
w kontakcie z ciałem

Na początku i na zakończenie układu rekwizyt
musi pozostać w kontakcie z ciałem np.
w pozycji startowej przy podnoszeniu
zawodniczki w kategorii pompon, rekwizyt nie
może być odłożony na ziemię

Kategoria 2xbaton dla kadetek, juniorek i
seniorek

Kategoria 2xbaton tylko dla solo seniorki
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Kategorie wiekowe: przedszkolaki, kadetki,
juniorki, seniorki i rodzice mażoretek

Kategorie wiekowe: kadetki, juniorki, seniorki

Akrobatyka dozwolona w kategorii BATON

Akrobatyka zabroniona w kategorii BATON

Wykorzystanie 7 różnych elementów
twirlingowych z poziomu I-IV w kategorii
baton seniorki

Wykorzystanie 7 różnych elementów
twirlingowych z poziomu I-V w kategorii baton
seniorki

W kategorii pompon muszą przeważać kroki
taneczne, kombinacje elementów
akrobatycznych i gimnastycznych mogą
wypełnić maksymalnie 30% czasu prezentacji

W kategorii pompon można wykonać
maksymalnie 12 elementów akrobatycznych dla
grupy i maksymalnie 6 elementów
akrobatycznych dla solo, duo/trio, mini

Dla kategorii pompon nie zostały określone
poziomy I-III

Wykorzystanie minimalnie 5 elementów z
poziomu I-III dla kadetek oraz 7 elementów z
poziomu I-III dla juniorek i seniorek w
kategorii pompon

W kategorii pompon juniorki obowiązkowe jest
jedno podnoszenie w defiladzie, jedna fala oraz
jeden obrazek, w kategorii seniorek
obowiązkowe jest jedno podnoszenie w
defiladzie, dwie fale oraz jeden obrazek

W kategorii pompon dla juniorek i seniorek
obowiązkowe są dwa podnoszenia w defiladzie
(w tym jedno na zakończenie choreografii),
dwie fale zespołowe oraz dwa obrazki

W kategorii MIX obowiązkowa jest conajmniej
jedna wymiana rekwizytu między tancerkami

W kategorii MIX obowiązkowa jest conajmniej
jedna wymiana rekwizytu między tancerkami.
Każda z tancerek musi wykorzystać rekwizyty
w równym stopniu np. w 3 minutowej
choreografii dużej formacji wymiana
rekwizytów następuje po 1 minucie i 30
sekundach

Kategoria FLAG dla solo, duo/trio, mini
formacje i formacje

Kategoria FLAG dla mini formacje i formacje

Rekwizyt flaga o wymiarze tkaniny 50x40 cm

Rekwizyt flaga o wymiarze tkaniny 65x75 cm

Rekwizyt buława o wymiarze 80-110 cm

Rekwizyt buława o wymiarze minimum 80 cm
dla juniorek oraz 100 cm dla seniorek

Kategoria buława solo, duo/trio dla kadetek,
juniorek i seniorek

Kategoria buława solo, duo/trio dla juniorek i
seniorek

W kategorii buława dozwolone są elementy
akrobatyczne i gimnastyczne

W kategorii buława dozwolone są tylko
elementy gimnastyczne

W kategorii buława kostium jak do kategorii
baton

W kategorii buława kostium jak do kategorii
mażoretka klasyczna, kozaki nie są
obowiązkowe

W kategorii buława dwa wysokie podrzuty (1x W kategorii buława 16 wysokich podrzutów dla
cała grupa, 1x podgrupa) dla juniorek i seniorek juniorek i 20 wysokich podrzutów dla seniorek
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Kategoria mażoretka klasyczna tylko scena

Kategoria mażoretka klasyczna tylko przemarsz

W kategorii mażoretka klasyczna miejsce
kapitanki w choreografii dowolne

W kategorii mażoretka klasyczna prezentacja
kapitanki z przodu grupy podczas całego układu

Uniform w kategorii mażoretka klasyczna
posiada elementy ozdobne nawiązujące do
ubioru formacji mundurowych np. pagony,
sznury, patki, furażerka, toczek, czako

Uniform w kategorii mażoretka klasyczna
zawiera marynarkę z dwurzędowymi guzikami i
pagonami, kapitanka musi się odznaczać np.
innym kolorem furażerki lub spódniczki

Brak kategorii pompon klasyczny

Kategoria pompon klasyczny tylko jako
prezentacja sceniczna, konieczność trzymania
rekwizytu 100% czasu choreografii w kontakcie
z ciałem. Całkowity zakaz elementów
akrobatycznych. Uniformy jak w mażoretce
klasycznej

Spodnie w kategorii baton są zabronione

Spodnie dla kapitanki i jednej tancerki są
dozwolone

*W powyższej tabeli zostały uwzględnione tylko znaczące różnice miedzy regulaminem
Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich a Majorette World
Federation. Pozostałe kluczowe informacje są dostępne w wyżej wymienionych regulaminach
dostępnych na stronie internetowej:
• http://www.mazoretki.org/index.php?
menu=dokumenty&pod_menu=&id_menu=6&id_pod_menu=&id_temat=10&jezyk=pl&strona_
po=1&strona_ko=4
• http://www.majorettes-mwf.net/rules.html
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