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REGULAMENT MBTA ROMANIA
1. CONCURSURI ŞI PROGRAM
1.1. Campionate oficiale de majorete NBTA-Europe
1.1.1. Subcampionate. Campionate şi competiţii oficiale NBTA (Campionate
Europene şi Campionate Mondiale)
1.1.2. Alte competiţii şi manifestări NBTA (cupe şi festivaluri internaţionale)
1.2. Programul competiţiilor naţionale
1.2.1. Cupe naţionale
1.2.2. Festivaluri naţionale
1.2.3. Concursuri judeţene, zonale
1.3. Programul probelor individuale şi ale duetelor
- Rythmic twirl – solo
- X-Sturt – solo
- Accesorii – solo
- Accesorii – duet
1.4. Programul probelor de grupuri şi formaţii
- dance twirl team (6-8 membrii/echipă)
- grupuri de paradă marş (minim 10 membrii/echipă)
- pompoane (minim 12 membrii/echipă)
- grup accesorii (minim 12 membrii/echipă)
- baniere (minim 12 membrii/echipă)
1.5. Ordinea intării în concurs
1.5.1. La fiecare competiţie,ordinea de intrare in concurs ,se comunica la inceperea
competitiei; dupa terminarea inscrierilor in competitie se comunica ordine de desfasurare a
sectiunilor.
1.5.2. Nu se permite schimbarea ordinii de intare în concurs
1.6. Categoriile de vârstă ale competiţiei
- solo şi duet – copii până la 9 ani
- cadeţi – 9-12 ani
-juniori – 12-15 ani
- seniori –15+
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Vârsta la categoriile solo şi duet se calculează de la data de 1 septembrie a fiecarui an.
Exemplu: - Un copil împlineşte 9 ani după 1 septembrie 2008. În anul competiţional 20082009 se încadrează la categoria copii.
−dacă împlineşte 9 ani înainte de 1 septembrie 2008, în anul competiţional
2008-2009 se încadrează deja la categoria cadeţi.
−grupuri şi formaţii
-copii-pana la 8 ani
- cadeţi – 8-12 ani
- juniori – 12-15 ani
- seniori – 15+
La grupuri şi formaţii pot participa la o categorie superioară sportivi cu vârsta mai
mică decât aceasta, dar la o categorie inferioară nu pot participa mai mult de 2 sportivi cu
vârsta care depăşeşte cu maxim 1 an vârsta categoriei respective.
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2. BRIGAZILE DE ARBITRII– JURIILE
2.1. Componenţa brigăzilor de arbitri la campionate şi competiţii naţionale oficiale
2.1.1. Fiecare juriu, în proba individuală, este compus din 4 arbitri + 1 sau 2 arbitri
asistenţi
2.1.2. Fiecare juriu, în proba de grupuri şi formaţii, este compus din 6 arbitrii + 1 sau
2 arbitri asistenţi
2.2. Ordinea interioară a arbitrilor
2.2.1. Directorul de concurs este responsabil cu:
- aplicarea regulamentului
- distribuirea şi strângerea foilor de punctaj, precum şi urmărirea
completării corecte a foilor de arbitraj şi sumarea acestora de către fiecare arbitru
- urmărirea calculului penalităţilor aplicate de arbitrii asistenţi
2.2.2. Arbitrele principale au obligaţia de a arbitra conform foilor de arbitraj, punctând
şi penalizând, respectând regulamentul
2.2.3. Înainte de începerea fiecărei compeţii, MBTA România organizează o reuniune
generală, care are ca scop informarea arbitrilor participanti despre maniera organizării
arbitrajului.
2.2.4. Pe tot parcursul competiţiei, arbitrele nu au voie să comunice între ele şi nici cu
antrenorii sau concurenţii, fiecare abatere fiind sancţionată de directorul de concurs
2.2.5. Ţinuta arbitrelor la orice competiţie constă în costum negru şi cămaşă albă
2.2.6. Arbitrul asistent (A.as) este responsabil cu:
- cronometrarea duratei exerciţiilor (penalizare 0,1 p/s)
- nerespectarea spaţiului de concurs şi ieşirile din spaţiul regulamentar (penalizare
2p)
- întreruperea involuntară a muzicii (penalizare 2p)
- ţinuta neregulamentară a concurenţilor (penalizare 2p)
- sportivul care părăseşte ansamblul în timpul exerciţiului (penalizare 2p)
- depăşirea timpului alocat aşezării şi ridicării accesoriilor (penalizare 2p)
-intrare si iesire incorecta (penalizare 2p)
-salut incorect (penalizare 2p)
-lipsa salutului (penalizare 5p)
-manuirea bastonului mai putin de un minut(acolo unde regulamentul
o cere) (penalizare 2p)
- terminarea coregrafiei inainte sau dupa terminarea muzicii (penalizare 0,1 p/s)
- folosirea obiectelor de rezerva (penalizare 0,5p)
- prezentarea sportivilor in spatiul de concurs inainte ca acestia sa fie anuntati
(penalizare 0,5p la solo si duet si 1p la formatii)
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- nerespectarea sincronului din primele 10s ale coregrafiei( grupuri de parada mars)
(penalizare 2p )
- comunicarea antrenor–sportiv pe parcursul evaolutiei echipei/sportivului din
concurs (penalizare 0,5p de fiecare data)
- obiecte neregulamentare ( descalificare)
- ridicările de peste 1 etaj şi jumătate (descalificare)
Totalul penalizărilor acordate de arbitrul asistent se deduce din nota finală.
2.2.7. Secretariatul este responsabil cu:
- strângerea şi calcularea punctelor din foile de arbitraj
- centralizarea notelor
- afişarea notei
- aduce la cunoştinţa tututor conducătorilor de club modificările survenite
pe parcursul competiţiei
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3. GENERALITATI
3.1. Validarea se efectuează la şedinţa tehnică cu legitimaţia MBTA şi un act de
identitate
3.2. CD-urile cu muzica pentru fiecare goregrafie se predau la şedinţa tehnică, în format
audio, acesta trebuind să conţină doar o singură piesă. CD-ul trebuie inscripţionat cu
numele concurentei sau grupului, secţiunea şi categoria de vârstă la care se partcipă
3.3. Sunt interzise bastoanele negre sau colorate. Se permite însă învelirea corpului
bastonului cu panglică, banda adezivă etc.
3.4. Nu este permisă terminarea exerciţiului fără obiect în mână (penalizare 2 p)
3.5. În cazul în care obiectul se deteriorează pe parcursul exerciţiului, concurentul poate
folosi obiectul de rezervă, plasat în apropierea spaţiului de concurs, aceasta însă
penalizându-se cu 0.5 p. În cazul în care concurentul nu are obiect de rezervă, acesta trebuie
să continue coregrafia fără obiect, aceasta fiind penalizată cu 1p(daca aceasta se intampla
din a doua jumatate acoregrafiei) si cu 2p ( daca aceasta se intampla din prima jumatate a
coregrafiei) Părăsirea coregrafiei se penalizează cu 2p. Aceste penalizări se aplică doar la
secţiunile de grup; la solo şi duet se sancţionează cu descalificare.
3.6. Sunt permise ridicările de până la 1 etaj şi jumătate:
- 1 etaj se defineşte prin înălţimea unei persoane
- ½ etaj se defineşte prin îngenunchiere, aşezare, sprijin pe genunchi etc.
3.7. MBTA România permite folosirea de elemente din gimnastica acrobatică pentru a
mări spectaculozitatea şi dificultatea în competiţie, cu obligativitatea de a folosi obiectele
specifice în conformitate cu regulamentul. Nu se impune însă folosirea lor, dar nici nu se
penalizează nefolosirea elementelor acrobatice.
3.8. Pierderea şi reluarea obiectului
- secţiuni: - rythmic twirl
- dance twirl team
-grupuri de parada mars
-grup accesorii
-accesorii solo
-accesorii duo
- 0.5p - cădere, scăpare cu preluare imediată
- căderea bastonului reprezintă atingerea solului cu ambele capete
- scăparea bastonului reprezintă atingrea solului cu un singur capăt
- 0.5p + 0.1p – cădere/scăpare cu recuperare în maximum 3 paşi
- 0.5p + 0.5p – cădere/scăpare cu deplasare majoră (cu peste 3 paşi)
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3.9. Contactul obiectului cu plafonul
- se penalizează conform 3.8.
3.10. Costumele sportivilor de la grupuri şi formaţii trebuie să fie identice ca formă
(penalizare 0.5p/fiecare sportiv) ( mai putin la sectiunea grup accesorii)
3.11. Sportivele trebuie să se prezinte pe spaţiul de concurs numai după ce au fost
anunţate prin microfon sau printr-un semnal special
- penalizare: 0.5p – solo şi duet
1.0p – grup, formaţii
3.12. Antrenoarele sau oricare alt membru al delegaţiei nu au dreptul de a comunica cu
sportivele în timpul evoluţiei sub nici o formă – penalizare 0.5p de fiecare dată (arbitru
asistent).
3.13. Se pot depune contestaţii la secretariatul concursului, directorul competiţiei
analizând contestaţia. Fiecare contestaţie se taxează cu 10 lei pentru solo şi duet şi cu 50 lei
pentru grupuri şi formaţii, pentru fiecare taxă eliberându-se chitanţă şi facturi.
3.14. La sfârşitul competiţiei, membrii sau cei care îi insoţesc pe concurenţi, nu au voie
să-i abordeze pe membrii juriului în legătură cu rezultatele.
3.15. Se acordă ORIGINALITATE în cazul unei dificultăţi izolate, această dificultate
trebuind să fie legată de acţiunea bastonului
3.16. Salutul MBTA: Bastonul este ţinut în mâna dreaptă, dosul palmei atinge umărul
stâng. Amândouă picioarele trebuie să fie pe sol, poziţia acestora fiind opţională. Salutul
trebuie menţinut 2 timpi.Acesta este obligatoriu la fiecare sectiune la care se foloseste
bastonul.
3.17. Varietatea este reprezentată de următoarele aspecte;
a. dinamism (ca viteza şi intensitatea mişcărilor)
b. utilizarea spaţiului
- direcţii
- traiectorii
- nivele
- modalităţi de lucru
3.18. Orice exerciţiu de grup sau formaţie trebuie să folosească obligatoriu în coregrafie
minimum 6 formaţii. Lipsa uneia atrage penalizare de 1p.
3.19. La mai mult de 20 de penalizări pentru desincronizare,deviere formatii şi contratimp
apărute pe parcursul coregrafiei, se acordă o penalizare de 5 p pentru fiecare.
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4. DESCALIFICARE
4.1. Adresare urâtă sau provocarea unor leziuni oricărei persoane implicate în
competiţie (arbitri, concurenţi, antrenori, conducători de delegaţii etc)
4.2. Pătrunderea în spaţiul de concurs al unui sportiv în timpul execuţiei unei alte echipe
(solo) duce la descalificarea acestuia
4.3. Falsificarea unui nume sau a vârstei concurenţilor
4.4. Atitudine de nervozitate din partea unui concurent, a familiei acestuia sau a oricăror
alte persoane însoţitoare la anunţarea rezultatelor
4.5. Ridicările la peste 1 etaj şi ½ şi piramidele
4.6. Părăsirea coregrafiei (vezi 3.5)
4.7. Obiecte neregulamentare (vezi 3.3)
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5. ELEMENTELE OBLIGATORII IMPUSE(la toate secţiunile, mai puţin marş,
pompoane, baniere,exhibition corps,traditional corps )
5.1. Sărituri
Definiţie: dificultăţile din săritură trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
-înălţare bună în faza de zbor
-forma bine definită şi bine fixată în timpul zborului
-amplitudine a formei.
Săritura se acordă doar atunci când îndeplineşte aceste caracteristici, altfel e arbitrată ca
mişcare corporală (penalizare 0.5p)
5.1.1. Săritura în sfoară (pas, lungă)
- desen foaie arbitraj

5.1.2. Săritura Cosaque
- desen foaie arbitraj
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5.2.Piruete
Definiţie: toate dificultăţile din piruete trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
-să fie executate pe un picior, pe vârf
-să aibă o formă bine definită şi fixată pe durata întregii rotaţii (minimum
360o)
-să aibă o formă amplă.
Pirueta se acordă doar atunci când sunt respectate aceste caracteristici, altfel fiind
considerată doar mişcare corporală (nu se acordă elementul obligatoriu; penalizare 0.5p)
5.2.1. Pirueta passé (360o)
- desen foaie arbitraj

5.2.2. Piruetă cu picior liber la orizontală înainte (360o)

- desen foaie arbitraj
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5.3. Supleţe
Definiţie : toate dificultăţile din supleţe trebuie să aibă următoarele caracteristici :
-să fie executate din sprijin pe un picior
-să aibă o formă bine definită şi fixată
-să aibă o formă amplă.
Supleţea se acordă doar atunci când sunt respectate aceste caracteristici, altfel fiind
considerată doar mişcare corporală (nu se acordă elementul obligatoriu; penalizare 0.5p)
5.3.1. Tur lent lateral cu ajutor (180o)
- desen foaie arbitraj

5.3.2. Tour plongé
- desen foaie arbitraj

NOTĂ : Toate elementele corporale impuse trebuie folosite minim o dată, maxim de două
ori. Penalizarea este de 1p pentru fiecare abatere

Adresa: str. Dimitrie Cantemir nr. 9-11, Oradea Telefon/Fax : 0359 174682; 0721 445587
e-mail: contact@mbta-majorete.ro web: www.mbta-majorete.ro
Cont Bancar: RO84BTRL00501205I12195XX, Banca Transilvania Oradea

6. TEHNICI DE MANUIRE A BASTONULUI
6.1. Mânuirea în palmă, de mijlocul şi de capătul bastonului
Ex.: - Looping-uri (8-uri)
- Balansuri
- Rotări etc
6.2. Mânuirea printre degete
6.3. Rulările
- pe orice parte a corpului, conduse cu mâna sau în echilibru
6.4. Desprinderile şi aruncările
Desprinderile sunt lansări cu preluare imediată, în diferite planuri şi cu diferite părţi
ale corpului.
Aruncările sunt lansări cu înălţime de aproximativ dublul înălţimii sportivului
deasupra capului, în diferite planuri şi cu diferite părţi ale corpului.
NOTĂ: Orice desprindere şi aruncare cu prindere în afara razei vizuale sau în alte poziţii
decât stând, cu executarea diferitlor elemente corporale creşte automat valoarea exerciţiului.
Toate cele 4 tipuri de mânuiri se executâ în cele 3 planuri (orizontal, frontal, sagital)
şi obligatoriu cu ambele mâini (stanga,dreapta)
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I. RYTHMIC TWIRL (SOLO)
I.1. Suprafaţa de concurs: toată podeaua
I.2. Muzica : la alegere, pe CD, format audio ; o singură piesă pe CD
I.3. Timp: 2.00 – 2.30 min.
I.4. Costum:nu se acceptă costumul din 2 piese care permite vederea abdomenului
gol
I.5. Producţie (coregrafie)
- rythmic twirl-ul reprezintă o coregrafie prin care se îmbină, în mod egal,
tehnica de mânuire a bastonului cu dansul
- coregrafiile trebuie să redea tema aleasă prin mişcări, costumaţie şi machiaj
- este obligatorie folosirea celor 4 tehnici de mânuire a bastonului (în palmă,
printre degete, rulări, desprinderi şi aruncări)
Va fi apreciată viteza de execuţie a mişcărilor corporale şi a bastonului, precum şi
tehnica corectă a acestora.
Caracteristicile de bază în mânuirea bastonului sunt continuitatea mişcării şi echilibrul
dintre mânuirea bastonului cu mâna dreaptă şi cu mâna stângă.
Este obligatorie folosirea elementelor corporale impuse (1p penalizare pentru fiecare
abatere).
I.6. Notarea (maxim 100p)
Coregrafie .......................................................20p
Dans (varietate)................................................15p
Twirling (varietate)..........................................15p
Tehnica de execuţie (corporal, baston) ............20p
Impresia artistică (show) ..................................20p
Originalitate .....................................................10 p
I.7. Penalizări
Căderea/scăparea bastonului cu preluare imediată .......................0.5p
Căderea/scăparea bastonului cu preluare în maxim 3 paşi ...........0.6p
Căderea/scăparea bastonului cu deplasare majoră (peste 3 paşi) .....1p
Prinderea cu 2 mâini a bastonului .................................................0.5p
Contratimp (ieşiri din ritmul muzicii)........................................... 0.1p
Nefolosirea elementelor obligatorii............................ 1p/fiecare element
Folosirea excesivă (mai mult de 2 ori) ....................... 1p/fiecare element
Elemente obligatorii incorecte................................. 0,5p/fiecare element
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana ..................................2p
Continuarea coregrafiei fara obiect...................................................1p(pe
ultima parte a coregrafiei)si 2p (din prima parte a coregrafiei)
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II. STUTTING ÎN X
II.1. Suprafaţa de concurs: în formă de X
II.2. Muzica: muzică impusă MBTA România
II.3. Timpul: 1.30 – 2.00 min.
II.4. Costumul (regula generală)
II.5. Coregrafia: un singur baston
Exerciţiul începe din colţul de sus (stânga juriului) cu 14 măsuri, în care fiecare
sportivă îşi poate etala calităţile, iar pe următorii 2 timpi se execută salutul cu faţa spre
prima diagonală. La începutul liniei 1,2,3 şi 5 se execută, obligatoriu, câte o serie de 4 paşi
de marş (se începe cu piciorul stâng, nerealizarea unui singur pas atrage o penalizare de
0.5p). Nu este penalizabil dacă se execută şi pe linia 4 aceşti paşi de marş. Accentul la
fiecare pas se pune atunci când se ridică picioarul şi nu când se păşeşte.
Concurenta trebuie să urmeze un traseu în X.
5
1

3

4

2

În timpul exerciţiului, sportiva se poate întoarce pe aceeaşi linie de mai multe ori, cu
condiţia să nu devieze de la traseu.
Pe parcursul întregului exerciţiu se execută elemente corporale (sărituri, piruete,
echilibre, valuri, supleţe), neomiţând elementele corporale impuse (vezi cap.5). Se va pune
accent pe corectitudine, amplitudine şi viteza de execuţie a elementelor. Toate elementele
se execută cu mânuire de baston specifică acestei secţiuni. La X-Strutting se foloseşte doar
un tip de mânuire (în palmă). Dacă bastonul se mânuieşte de la mijloc, sunt permise doar 2
looping-uri (8-uri), depăşirea acestui număr atrăgând penalizări de 0.5p de fiecare dată.
Dacă bastonul se ţine de capăt, se pot executa balansuri şi răsuciri, fără a fi impus un număr
de executări. Trebuie să existe un echilibru între lucrul cu mâna dreaptă şi stângă.
Pe tot parcursul exerciţiului, nici o parte a corpului, în afară de tălpi, nu are voie să
ia contact cu solul (penalizare 0.5p).
Exerciţiul se încheie cu salutul de final, care se execută cu faţa spre juriu, şi se
menţine 2 timpi.
Exerciţiul se poate termina înaintea muzicii, respectându-se regula de 1.30 minute
minim.
După salutul final, nu se mai excută nici o mişcare.
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II.6. Notarea (maxim 100p):
Tehnica corporală (varietatea elementelor corprale) ................30p
Twirling (varietate) ...................................................................20p
Tehnica de execuţie (elemente corporale şi twirling) ...............30p
Impresia artistică (show) ..........................................................20p
II.7. Penalizări:
Căderea/scăparea bastonului ..............................................0.5p
Contratimp (ieşire din timpul muzicii) ...............................0.5p
Looping-uri (8-uri) în plus.................................................. 0.5p
Strutting (paşi de marş) omis ..............................................0.5p/fiecare
pas
Contact cu podeaua .............................................................0.5p
Traseu incorect .......................................................................5p
Nefolosirea elementelor obligatorii ........................................1p/fiecare
Folosirea excesivă a elementelor obligatorii ...........................1p/fiecare
Elemente obligatorii incorecte ..............................................0,5p/fiecare
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana ............................2p
Continuarea coregrafiei fara obiect...................................................1p(pe
ultima parte a coregrafiei)si 2p (din prima parte a coregrafiei)
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III. DANCE TWIRL ECHIPĂ
III.1. Număr de membri
Între 6 şi 8
III.2. Suprafaţa de concurs
Toată suprafaţa
III.3. Muzică
La alegere, pe CD, format audio, o singură piesă.
III.4. Timp
2- 3 minute
III.5. Costum
Nu se acceptă costumul din două piese care permite vederea abdomenului gol.
III.6. Coregrafie
Un baston pe concurent.
Dance twirl team-ul reprezintă o coregrafie prin care se îmbină, în mod egal,
tehnica de mânuire a bastonului cu dansul.
Coregrafiile trebuie să redea tema aleasă prin mişcări, costumaţie şi machiaj.
Este obligatorie folosirea celor 4 tehnici de mânuire a bastonului (în palmă, printre
degete, rulări, desprinderi şi aruncări).
Va fi apreciată viteza de execuţie a mişcărilor corporale şi a bastonului, precum şi
tehnica corectă a acestora.
Caracteristicile de bază în mânuirea bastonului sunt continuitatea mişcării şi echilibrul
dintre mânuirea bastonului cu mâna dreaptă şi cu mâna stângă.
Este obligatorie folosirea elementelor corporale impuse (1p penalizare pentru
fiecare abatere).
Nu se permit accesoriile.
Se permite participarea mixtă (masculin-feminin).
Folosirea a minimum 6 formaţii obligatoriu (penalizare 1 pct.)
Intrarea se va face prin partea stângă a juriului ,iar ieşirea prin partea dreaptă.
Ambele vor fi efectuate prin mişcări rapide, simple, fără a fi însoţite de muzică.
* Se fac excepţii în cazul în care suprafaţa de concurs nu permite aplicarea
regulamentului(se va anunţa la şedinţa tehnică).
Trebuie folosite elementele obligatorii impuse (vezi capitolul 5).
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III.7. Notare
Coregrafie..............................................................................20p.
Dans(varietate)...........................................................
15p.
Twirling(varietate).....................................................
15p.
Tehnică de execuţie(corporal, baston)..................................20p.
Impresie artistică (show)......................................................20p.
Originalitate..........................................................................10p.
III.8. Penalizări
Căderea/scăparea bastonului cu preluare imediată ....................0.5p
Căderea/scăparea bastonului cu preluare în maxim 3 paşi ........0.6p
Căderea/scăparea bastonului cu deplasare majoră (peste 3 paşi)..1p
Prinderea cu doua maini a bastonului............................................0,5p
Deviere formaţie......................................................................0.1p./pt. fiecare
sportiv de fiecare data
Desincronizare.........................................................................0.1p./de fiecare
dată pt. fiecare sportiv
Nefolosirea elementelor obligatorii ..................................1p/fiecare element
Folosirea excesivă (mai mult de 2 ori) ..............................1p/fiecare element
Elemente obligatorii incorecte ............................................0,5p
Formatii lipsa ................................................................... 1p/fiecare formatie
Terminarea coregrafiei fara baston in mana ..........................2p/fiecare
sportiv
Continuarea coregrafiei fara baston......................................1p/fiecare sportiv
(pe ultima parte a coregrafiei) si 2p (din prima parte a coregrafiei)
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IV. GRUPURI DE PARADĂ MARŞ
IV.1. Număr de membri
Minim 10 membri care folosesc baston
IV. 2. Suprafaţa de exerciţiu
Grupul trebuie să urmeze un traseu în formă de dreptunghi cu lăţimea de 17 m si
lungimea de 24 de m.
IV. 3.Muzica
La alegere, pe CD, format audio, o singură piesă pe CD.
IV.4. Timpul
Între 3 şi 4 minute
IV.5. Timpul de twirling
Minim 1 minut
IV.6. Costum
Nu se permite costumul din 2 piese cu vederea abdomenului gol.
IV. 7. Coregrafie
Grupul de paradă marş este un grup format din 10 sau mai mulţi membrii care
execută mişcări în sincron, tipice unei parade stradale.
Criterii de bază:- mişcările continue ale picioarelor(se defineşte ca fiind punerea
întregului picior pe podea, fie păşind, bătând pasul uşor sau sărind). Mişcările de picioare se
pot folosi pe un timp, pe 2 sau pe jumătăţi de timp.
- primele 10 secunde ale exerciţiului, toţi membrii, indiferent de
accesoriul folosit, trebuie să lucreze în sincron.
Îngenuncherea sau atingerea podelei cu alte părţi ale corpului sunt interzise
(penalizare 2p/fiecare membru).
Sunt permise doar 2 întoarceri de corp (piruete) consecutive, la dreapta, la stânga şi
înainte.
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Deplasarea la marş se face doar spre înainte, iar dacă, coregrafia o cere se pot face
formaţii cu deplasare pe diagonală, spre înainte(desen A) sau în sens opus direcţiei,
deplasarea făcându-se cu faţa (desen B)
Desen B
Desen A

Juriul

Se pot folosi accesorii care pot fi purtate în mână ( pompoane, steaguri, fanioane
etc., echipament ce poate fi purtat într-o paradă)
Schimburile, între membrii, a bastoanelor sau accesoriilor sunt permise.
Accesoriile sau bastoanele nu pot fi puse pe jos.
Cronometrarea începe de la prima notă muzicală şi se termină la ultima.
Salutul trebuie să se execute obligatoriu la începutul şi la sfârşitul exerciţiului, de
către liderul grupului, sau de către tot grupul. La începutul exerciţiului salutul trebuie
executat cu faţa spre direcţia de deplasare.
Trebuie folosite cele 4 tipuri de mânuire a bastonului precum si minim 6 formatii.
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Traseul obligatoriu de paradă
Traseul care trebuie urmat este in formă de dreptunghi. Tot grupul porneşte din
partea stângă a juriului şi se deplasează spre dreapta acestuia. Prima întoarcere se execută la
stânga ,pentru a putea parcurge a doua linie, doar atunci când ultimul membru a trecut linia
de mijloc a suprafeţei de concurs. Se intră pe a treia linie prin întoarcere la stânga, şi se
consideră executată doar atunci când ultimul membru trece linia de mijloc. După trecerea
celui de al treilea colţ grupul se poate împrăştia pe toată suprafaţa de concurs, dar pentru
„poza de final” toţi membrii grupului trebuie să treacă linia de mijloc spre dreapta juriului.
start
Linia de mijloc

finish

Juriul
IV. 8. Notarea(maxim 100 pct.)
Coregrafie .................................................................................................20p.
Varietate şi difucultate twirling ...............................................................20p.
Marş şi manevră .......................................................................................20p.
Execuţie ....................................................................................................20p.
Impresia artistică ......................................................................................20p.
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IV. 9. Penalizări
Scăpare/cădere ..........................................................................................0,5p.
Căderea/scăparea bastonului cu preluare în maxim 3 paşi....................... 0.6p
Căderea/scăparea bastonului cu deplasare majoră (peste 3 paşi) …...........1p
Prinderea cu doua maini a bastonului.........................................................0,5p
Contratimp(ieşire din ritmul muzicii)........................................................0,5p.
Deviere formaţie........................................................................................0,1p.
Desincronizare...........................................................................................0,1p.
Depăşire de întoarceri....................................................................................2p.
Îngenunchere.................................................................................................2p.
10p/peste 4
Încălcarea cerinţei de mişcare continuă a picioarelor........
sportivi
2p/sportiv
Asezarea bastonului pe podea...............................................................2p/fiecare data
Traseu incorect..............................................................................................5p.
Trecere incorectă a liniei de final.................................................................5p.
Formatii lipsa.................................................................................1p/fiecare formatie
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana...................................2p/fiecare sportiv
Continuarea coregrafiei fara baston......................................1p/fiecare sportiv
(pe ultima parte a coregrafiei) si 2p (din prima parte a coregrafiei)
Deplasarea cu spatele.............................................................5p/fiecare data
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V.POMPOANE
V.1. Număr de membri
Minim 12
V.2. Suprafaţa de concurs
Toată podeaua. Se permite marcarea colţurilor şi a punctului central a suprafeţei de
concurs cu bandă sau semne.
V.3. Muzica
La alegere, format CD audio, o singură piesă pe CD.
V.4. Timpul
2:30- 3:30
V.5. Costum
Nu se permite costul din două piese care permite vederea abdomenului gol.
V.6. Coregrafie
Coregrafia la secţiunea pompoane trebuie realizată în concordanţă cu tema, muzica
si costumaţia aleasă. Sunt acceptate toate formele de dans. Machiajul şi coafura sunt şi ele
parte determinată la această secţiune.
Nu este permisă utilizarea accesoriilor.
Nu se permite prezenţa băieţilor.
Nu sunt permise desprinderile sau aruncările, dar se acceptă transmiterea de la o
parteneră la alta a pompoanelor.
Aşezarea pompoanelor pe podea este permisă doar dacă acestea sunt în contact cu
mâna şi în continuă mişcare.
Nici un membru al echipei nu are voie să părăsească spaţiul de concurs în timpul
exerciţiului.
Sunt obligatorii 6 formaţii
Se pot folosi elemente acrobatice.
Intrarea se va face prin partea stângă a juriului, iar ieşirea prin dreapta. Acestea se
vor efectua prin mişcări simple şi rapide, fără muzică.
Ideea principală care trebuie urmarită atunci când se creează coregrafia este showul .
V.7. Notarea (maxim 100 de puncte)
Coregrafia..............................................................30 p.
Munca în echipă(sincron)......................................20 p.
Tehnica de execuţie(corporal şi pompon)..............20 p.
Impresia artistică (show)........................................30 p.
V.8. Penalizări
Scăpare pompon.....................................................0.2 p.
Contratimp(ieşire din ritmul muzicii)....................0.1 p.
Desincronizare........................................................0.1 p.
Deviere formatie.....................................................0,1p
Formatii lipsa...........................................................1p/fiecare formatie
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana.............2p
Continuarea coregrafiei fara obiect........1p(pe ultima parte) si 2p(din prima parte)
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VI. GRUP ACCESORII
VI.1. Număr de membri
Minim 12
VI.2. Muzica
La alegere, pe format CD audio, o singură piesă de CD.
VI.3. Timpul
3:30- 4:30
VI.4. Costumul
Nu se permite costumul din 2 piese care permite vederea abdomenului gol.
VI.5. Coregrafia
Această secţiune se defineşte ca fiind un grup care execută un exerciţiu utilizând o
varietate de accesorii şi baston pentru a realiza o producţie în care muzica, mişcările
corporale, tehnica de folosire a accesoriilor si bastonului, costumul precum şi machiajul să
redea tema aleasă.
Se vor folosi minim 2 accesorii de sportiv plus 1 baston, dar accesoriile trebuiesc
alese în aşa măsură încât fiecare sportiv să şi le poată purta. Accesoriile se vor mânui la fel
ca şi bastonul(dacă se poate) şi nu vor fi doar ţinute în mână (fiind depunctabil). Toate
accesoriile puse în spaţiul de concurs trebuiesc folosite de maxim 2 ori minim o dată. Se pot
folosi 2 accesorii diferite în acelaşi timp.
Bastonul se foloseşte obligatoriu 1 minut în continuu de toată formaţia(încalcarea
regulamentului 2 p.)
Nu se permit decorurilor sau pânzele de fundal.
Nu sunt permise mai mult de 2 întoarceri (piruete 7200).
Se vor folosi toate cele 4 tipuri de mânuire a bastonului , elementele impuse si
minim 6 formatii
Cronometrarea începe la prima notă muzicală şi se termină la ultima.
Se acordă 2 minute maxim pentru a aşeza decorurile pe spaţiul de concurs precum
şi pentru ridicarea lor la finalul exerciţiului.
Intrarea în spaţiul de concurs se va face prin partea stângă a juriului şi ieşirea prin
dreapta. Acestea se vor executa fără muzică şi cât mai rapid.
Salutul este obligatoriu şi la început şi la sfârşit şi se poate executa de o singură
sportivă (căpitan de echipă) sau de toată echipa.
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VI. 6. Notare (maxim 100 pct.)
Coregrafie ...........................................................................30 p.
Twirl si utilizare accesorii...................................................15 p.
Mişcări corporale(varietate)................................................15 p.
Tehnică de execuţie(twirl, accesorii si mişcări corporale)..20 p.
Impresie artistică (show).....................................................20 p.
VI.7. Penalizări
Căderea/scăparea bastonului (imediată)..................................0.5 p.
Căderea/scăparea bastonului (preluare în 3 paşi)....................0.6 p.
Căderea/scăparea bastonului (preluare peste 3 paşi)...............1 p.
Prinderea cu 2 mâini a bastonului............................................0.5 p.
Scăparea accesoriului (fără deplasare).....................................0.2 p.
Scăparea accesoriului (cu deplasare).......................................0.5 p.
Contratimp (ieşirie din ritmul muzicii)....................................0.1 p.
Deviere formaţie.......................................................................0.1 p./fiecare pers.
Desincronizare .........................................................................0.1 p./fiecare dată
Nefolosirea unui accesoriu.......................................................2 p.
Nefolosirea elementelor impuse................................................1p/fiecare
Folosirea excesivă (mai mult de 2 ori) .....................................1p/fiecare element
Elemente obligatorii incorecte ...................................................0,5p
Formatii lipsa ............................................................................1p/fiecare formatie
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana ..............................2p/fiecare sportiv
Continuarea coregrafiei fara obiect ...........................................1p/fiecare sportiv
(pe ultima parte a coregrafiei) si 2p (din prima parte a coregrafiei)
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VII. ACCESORII DUET ŞI SOLO
VII.1. Suprafaţa de concurs
Se foloseşte toată suprafata de concurs
VII.2. Muzica
La alegere, pe format CD audio, o singură piesă.
VII.3. Timpul
2:00- 2:30
VII. 4. Costum
Nu este permis costum din douăpiese care permite vederea abdomenului gol.
VII.5. Coregrafia
Un duet sau solo (după caz) care execută un exerciţiu pe muzica aleasă, folosind
baston sau accesorii. Coregrafia ar trebui să evidenţieze o cunoaştere solidă a mânuirii
bastonului şi o excelenţă în ceea ce priveşte conceptele de bază ale twirling-ului.
Accesoriile sunt limitate la acelea care pot fi ţinute în mână din momentul în care
duetul sau solo-ul a păşit pe suprafaţa de concurs.
Bastonul plus încă cel puţin 2 accesorii sunt obligatorii.
Accesoriile trebuiesc folosite, ţinute, atinse sau manupulate la un moment dat.
Fiecare concurent trebuie să folosească un accesoriu pe toată durata exerciţiului.
Folosirea bastonului-minim 1 minut continuu.
Se vor folosi obligatoriu cele 4 tehnici de mânuire a bastonului precum şi
elementele corporale impuse
Se pot folosi elemente acrobatice.
Excepţie: - Membrul/ membrii pot fi fără baston sau accersorii pentru o perioadă
scurtă de timp,(maxim 10 secunde) perioadă în care sportivul schimba accesoriile
-În timpul exerciţiului nici un concurent nu poate părăsi suprafaţa de
concurs.
-Accesoriile trebuie strânse si luate de pe scenă de către concurenţi la
sfârşitul exerciţiului (pentru aceasta se acorda 2 minute)
-Se acordă maximum 2 minute pentru aşezarea accesoriilor în spaţiul de
concurs
-Decorurile , cortinele nu sunt permise.
-Maximum 2 intoarceri sunt admise (piruete 7200)
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VII.6. Notare
Coregrafie ...........................................................................30 p.
Twirl si utilizare accesorii...................................................15 p.
Mişcări corporale(varietate)................................................15 p.
Tehnică de execuţie(twirl, accesorii si mişcări corporale)..20 p.
Impresie artistică (show).....................................................20 p.
VII.7. Penalizări
Căderea/scăparea bastonului (imediată)................................0.5 p.
Căderea/scăparea bastonului (preluare în 3 paşi)..................0.6 p.
Căderea/scăparea bastonului (preluare peste 3 paşi)...............1 p.
Prinderea cu 2 mâini a bastonului..........................................0.5 p.
Scăparea accesoriului (fără deplasare)...................................0.2 p.
Scăparea accesoriului (cu deplasare).....................................0.5 p.
Contratimp (ieşiri din ritmul muzicii)....................................0.1 p.
Desincronizare ......................................................................0.1 p./fiecare dată(la
sectiunea duet)
Nefolosirea unui accesoriu.......................................................2 p.
Nefolosirea elementelor impuse................................................1p/fiecare element
Folosirea excesivă (mai mult de 2 ori)......................................1p/fiecare element
Elemente obligatorii incorecte .................................................. 0,5p
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana ...............................2p/fiecare sportiv
Continuarea coregrafiei fara obiect ............................................1p/fiecare sportiv
(pe a doua parte a coregrafiei) si 2p ( din prima parte a coregrafiei)
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VIII. BANIERE
VIII.1. Număr de membri
Minim 12
VIII.2. Suprafaţă de concurs
Toată podeaua. Se permite marcarea colţurilor şi a puctelui central al suprafeţei de
concurs cu bandă sau semne.
VIII.3. Muzică
La alegere, pe format CD audio, o singură piesă.
VIII. 4. Timp
4:00- 6:00
VIII.5. Costum
Nu se permite costumul care permite vederea abdomenului gol
VIII.6. Coregrafie
Trebuie realizată în concordanţă cu tema, muzica şi costumaţia aleasă. Sunt
acceptate toate formele de dans. Machiajul şi coafura sunt şi ele parte determinantă la
această secţiune.
Se permite participarea concurenţilor de gen masculin şi feminin.
Obiectul principal la această secţiune este steagul, care trebuie mânuit 1 minut
continuu de către toţi membrii Dimensiunea minimă a suportului de steag este de 152 cm.
Pot fi folosite şi mânuite steaguri (de alte forme şi mărimi), puşti, săbii şi bastoane
de ceremonii.
Puştile/săbiile trebuie să fie din plastic sau lemn.
Pe lângă steagurile principale mai trebuie folosite obligatoriu încă 2 obiecte.
Timpul maxim când un concurent poate rămâne fără obiect este de 10 sec. (schimb
de obiecte).
Membrii grupului nu au voie să părăsească spaţiul de concurs pe perioada
exerciţiului.
Trebuie folosite minim 6 formatii.
Se va pune accent pe spectacol.
Timpul maxim de aşezare (începutul exerciţiului), precum şi cel de scoatere a
obiectelor (sfârşitul exerciţiului) este de 2 minute.
Intrarea se face prin partea stângă a juriului, iar ieşirea prin dreapta. Acestea se vor
realiza prin mişcări simple, rapide, fără muzică.
*EXCEPŢIE: La această secţiune este permisă prinderea obiectelor cu două mâini.
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VIII.7 Notare (maxim 100 pc)
Coregrafie.......................................................................30 p
Munca în echipă..............................................................20 p
Tehnica de execuţie.........................................................20 p
Impresia artistică (show)................................................. 30 p
VIII.8 Penalizare
Scăpări/căderi obiect.......................................................0.2 p
Contratimp(iesiri din ritmul muzicii)..............................0.1 p
Desincronizare................................................................0.1 p
Deviere formaţie.............................................................0.1 p
Formatii lipsa..................................................................1p/fiecare formatie
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana ....................2p/fiecare sportiv
Continuarea coregrafiei fara obiect ................................1p/fiecare sportiv
(pe a doua parte a coregrafiei) si 2p ( din prima parte a coregrafiei)

.
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IX. EXHIBITION CORPS
IX.1. Număr de membri
Minim 10
IX.2. Suprafaţa de concurs
Se foloseşte toată suprafata de concurs
IX.3. Muzica
La alegere, pe format CD audio, o singură piesă de CD.
IX.4. Timpul
3:00 – 5.00 minute
IX.5. Costumul
Nu se permite costumul din 2 piese care permite vederea abdomenului gol.
IX.6 Coregrafia
Echipa trebuie sa execute o coregrafie in care se imbina in mod egal marsul,dansul
si tehnica de manuire a bastonului ( in special tehnica de baza)
Toti membrii formatiei trebuie sa foloseasca bastonul.
Schimburile de formatii sunt foarte importante.
Sunt permise schimburile de bastoane.
Nu sunt permise miscarile efectuate pe sol(nici o parte a corpului,cu exceptia
piciorului, nu are voie sa atinga solul) exceptie facand pozele de inceput si de final.
Nu sunt permise accesoriile.
Nu sunt permise acrobatiile.
Sunt permise maxim doua intoarceri( de corp) (cel mult piruete duble).
Tour plongé -ul nu este permis.
IX.7. Notarea (maxim 100p)
Coregrafie .................................................................20p.
Marş şi manevră ........................................................20p.
Dans ( varietate si dificultate)....................................20p
Twirling( varietate si dificultate)................................20p
Impresia artistică .......................................................20p.
IX.8. Penalizări
Căderea/scăparea bastonului cu preluare imediata.................................0,5p.
Căderea/scăparea bastonului cu preluare în maxim 3 paşi....................... 0.6p
Căderea/scăparea bastonului cu deplasare majoră (peste 3 paşi) …...........1p
Prinderea cu doua maini a bastonului.........................................................0.5p
Contratimp(ieşire din ritmul muzicii)........................................................0,5p.
Deviere formaţie........................................................................................0,1p/fiecare
data
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Desincronizare............................................................0,1p/fiecare sportiv
Depăşire de întoarceri.............................................................2p./fiecare data
Contactul cu solul....................................................................2p/fiecare data
Formatii lipsa..........................................................................1p/fiecare
Terminarea coregrafiei fara obiect in mana............................2p/fiecare sportiv
Continuarea coregrafiei fara obiect ................................1p/fiecare sportiv
(pe a doua parte a coregrafiei) si 2p ( din prima parte a coregrafiei)

Adresa: str. Dimitrie Cantemir nr. 9-11, Oradea Telefon/Fax : 0359 174682; 0721 445587
e-mail: contact@mbta-majorete.ro web: www.mbta-majorete.ro
Cont Bancar: RO84BTRL00501205I12195XX, Banca Transilvania Oradea

X. TRADITIONAL CORPS
X.1. Număr de membri
Minim 10
X.2. Suprafaţa de concurs
Se foloseşte toată suprafata de concurs
X.3. Muzica
La alegere, pe format CD audio, o singură piesă de CD. Muzica specifica marsului.
X.4. Timpul
3:00 – 4.00 minute
X.5. Costumul
Costum si incaltaminte specifice majoretelor (clasic) (fusta plisata,pantaloni cu
manseta,sacou,sarafan,ghete sau cizme)
Nu se permite costumul din 2 piese care permite vederea abdomenului gol.
X.6. Coregrafia
Toti membrii formatiei trebuie sa foloseasca bastonul pe durata intregii coregrafii.
Pe langa pasul de mars,care trebuie obligatoriu executat , se mai pot folosi serii scurte
de pasi de dans.
Asezarea si ingenuncherea nu sunt permise.
Se foloseste doar tehnica de manuire in palma a bastonului(celelalte tehnici fiind
interzise)
Nu este permisa asezarea bastonului pe podea.
Acrobatiile nu sunt permise.
Schimburile de formatii sunt foarte importante precum si ''acoperirea'' suprafetei de
concurs.
X.7. Notarea (maxim 100p)
Coregrafie .................................................................20p.
Marş şi manevră ........................................................20p.
Sincronul(munca in echipa).......................................20p
Twirling(varietate si tehnica de executie)................. 20p
Impresia artistică .......................................................20p.
X.8. Penalizări
Scăpare/cădere bastonului .....................................................0,5p.
Contratimp(ieşire din ritmul muzicii).....................................0,5p.
Deviere formaţie.....................................................................0,1p/fiecare sportiv
Desincronizare........................................................................0,1p/fiecare sportiv
Contactul cu solul.......................................................................2p/fiecare data
Folosirea tehnicilor interzise de manuire a bastonului...............2p/fiecare data
Formatii lipsa..............................................................................1p/fiecare
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Terminarea coregrafiei fara obiect in mana...................................2p/fiecarea sportiv
Continuarea coregrafiei fara obiect ................................1p/fiecare sportiv
(pe a doua parte a coregrafiei) si 2p ( din prima parte a coregrafiei)

