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Z koordinační porady místních pořadatelů  
 
Ve dnech 23.2.2019 a 23.10.2019 zasedala ve Valticích koordinační rada místních 
pořadatelů některého z kol Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek a místní 
pořadatelé mezinárodních soutěží, konaných na území ČR.   
 
Živé vysílání 
Nová platforma vysílání je pod názvem BeautySports, cílem je do roku 2022-23 přenést 
sportovní soutěže na TV vysílání 

• zůstává vysílání ze všech kol 

• nebude vysílání pouze z jedné kamery na stativu, ale s opakovačkou, 2 
kamery 

• všechny soutěže včetně kvalifikací s komentováním 

• cena vysílání dle aktuálního ceníku (cena pouze pro kvalifikace zařazeny 
v MČR – ČFMS)  

• přístup do haly 3 hodiny před začátkem  

• nutná druhá internetová konektivita – připojení k internetu  

• vytváření spolupráce s ČT SPORT 

• instalace soutěžní plochy 5 m od hrany zdi za porotou, nutný odstup pro 
umístění kamery (nebo umístění plochy po konzultaci)  

• Živé vysílání se postupně stalo součástí soutěží, slouží nejen k propagaci 
mažoretkového sportu, vytváří jeho historii, a to důležité je, že slouží jako živá 
učebnice prvků, kompozice, choreografie, chyb a pěkných provedení.  
Beautysports, který v této federaci poprvé vysílal MS v Praze v r. 2015, ušel 
kus cesty, a to od dovybavení příslušnou technikou až po komentované 
přenosy. Předložená cenová nabídka byla předložena ve více variantách, nově 
se mohou vysílat sponzorské vzkazy, již zpracované, statické, stopáž v délce 
30 s. Místo pro odvysílání se i v nabitém soutěžním programu najde. Je to 
výzva pro sponzory a donátory.  

• U doprovodné hudby je třeba uvádět autora i název, je to nezbytné, a to i pro 
sestřih pro TV vysílání.  

• K focení na ploše již nebude možné používat blesk. Blesk ruší živé vysílání, 
soutěžící a rozhodčí. Přítomný fotograf musí fotit bez blesku, což lze zvládnout 
s vhodnou technikou. 

 
Komentátoři   
Hledáme nové komentátory a komentátorky mažoretkového sportu, kteří rozšíří náš tým, je 
to jedinečná možnost, jak přispět k obohacení a zviditelnění mažoretkového sportu.  
Zájemci se mohou hlásit, volnou formou, přímo na e-mail:  
ondrej.vesely@beautysportstv.com nebo na majoretsport@centrum.cz 

 
Zpracování výsledků, aplikace QScore  
Pro evidenci soutěžících, startovní listiny, výsledkové listiny a další náležitosti k přípravě a 
realizaci soutěží slouží aplikace (software) QScore. Tato aplikace byla vyvinuta speciálně pro 
mažoretkový sport a může být přínosem i pro nepostupové soutěže. Poznatky z dosavadní 
praxe byly konzultovány přímo s přítomným programátorem a administrátorem, což je velice 
důležité pro jejich zavedení v dostatečném předstihu před další soutěžní sezónou, včetně 
způsobu zpracování výsledků v nepostupových soutěžích. 
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Finanční náročnost, která je s užitím aplikace spojena, z části ponese federace a zčásti 
objednatel, v roce 2020 se předpokládá pro jiného uživatele, např. nepostupové soutěže tzv. 
dumpingová cena, tj. v poloviční výši. Polovina skutečných nákladů činí 40 Kč/1 formaci + 
licenční poplatek (10 Kč/formace) 
Pokud si objednatel zpracuje výsledky vlastními silami (technika se doručí poštou), pak ušetří 
za každou formaci neméně 10 Kč za zpracování výsledků, 25 Kč za zadávání (přihlášení) 
každé formace a 6 Kč/km za dopravu zpracovatele (místem výjezdu je Praha). Objednatel si 
použitím aplikace může snížit náročnost přípravy, zklidnit průběh soutěže, pružně po skončení 
poslední formace vyhlásit výsledky a bezprostředně zveřejnit výsledkové listiny. V aplikaci si 
vyhotoví startovní listiny s časovým rozpisem, předpisy k fakturaci, faktury, seznamy klubů 
s počty osob pro přidělení šaten, výsledkové listiny a nově je aplikace připravena pro zadávání 
hudby předem k soutěžním vystoupením.  
Hodnotitelé mohou bodovat přes tablety. 
Zájemce proškolíme. 
Pro více informací můžete psát dotazy na e-mail: sports.technical@ifms-majorettes.com 
 
Soutěžní plocha 

• čas instalace určuje místní pořadatel 

• začátkem týdne před soutěží upřesnit čas, případně další požadavky 

• zajistit alespoň 4 pořadatele k dispozici pro instalaci a demontáž plochy 

• po instalaci plochu setřít vlhkým hadrem (nebo myčkou), případně i v polední 
pauze 

• pokud mají mažoretky umožněno vycházet z haly bez přezutí, musí se plocha 
stírat častěji, prach zanáší porézní plochu a plocha může klouzat  

• plocha se před demontáží nestírá, musí být suchá 

• do ochranného pásma neinstalovat žádný inventář (zařízení zvukařů apod.) 
s ohledem na bezpečnost soutěžících 

• stanoviště řízení nástupů je u nástupní plochy, neinstalovat zde reproduktor  
 

Dodržovat podmínky dle soutěžního řádu a ústředních propozic na každé soutěži, dbát 
na dodržování provozních řádů v jednotlivých halách, zde je odkaz 
http://majoretsport.cz/mcr/mcr-pravidla/ 
 

• na plochu (mini soutěžní), vstupovat jen ve vhodné (sportovní) obuvi 

• rozcvičování na určeném (vyhrazeném) místě pro tento účel 

•  neokopávat neobložené stěny (stojky, opírání se botami o stěny) 

• nezabírat místa na tribunách (rozložené deky, mikiny na sedačkách) 

• respektovat vstup do šaten jen pro soutěžící a registrovaný doprovod 

•  zákaz vstupu do šaten nesoutěžícím účastníkům  

• připomínat soutěžícím pitný režim, v případě časného cestování snídani apod. 

• podrobnosti uvádí místní propozice, jsou umístěny na www.majoretsport.cz, 
vždy v kalendáři akcí, stačí klik na příslušné město 

 
Pořadatelé jiných soutěží (objednatelé) mohou využít standardizovanou plochu, finanční 
podmínky jsou uvedeny v ceníku. 
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Ceník plochy pro soutěže jiného pořadatele 
1. Náklady na dopravu  
- základní plocha tranzit 12 Kč/km z místa skladu (Hranice) 
- základní plocha osobní auto + vlek 12 Kč z místa skladu (Nové Město n. Met.) 
- kompletní plocha tranzit + vlek z místa skladu 17 Kč/km z místa skladu (Hranice) 
- doprava technika do místa skladu 7 Kč/km 
2. Manipulace 1 200 Kč/den (nakládka, skládka, instalace, deinstalace) 
3. Amortizace (odpisy)  
- základní plocha 1 700 Kč 
- kompletní plocha 2 800 Kč 
 
Paušální částka pro místní pořadatele některého z kol MČR zůstává v dosavadní výši 
(deficit dle ceníku jde k tíži ČFMS) 

- základní plocha 6 500 Kč včetně dovozu 
- kompletní plocha 8 250 Kč včetně dovozu 

 
Šatny  
Soutěže mažoretek a mažoretkového sportu se z venkovních prostor, ulic, náměstí a 
stadionů postupně přesunuly do sportovních objektů. Zatím však nebyl postaven žádný 
objekt, který by byl mažoretkovému sportu určen a plně by vyhovoval požadavkům 
mažoretkových soutěží.  
Každá sportovní hala je určená některému sportu, případně více sportům, dle toho je také 
kolaudovaná, má určitou kapacitu a svůj provozní řád, který je nutné respektovat a dodržovat 
Pronajímatele hal a stadiónů mnohdy dělají víc, než je jejich povinností, aby pomohli 
s náročnou organizací mažoretkových soutěží. Ani místní pořadatel, ani vyhlašovatel 
soutěže, nezmění stavebně technické podmínky, ani vybavení pronajatých hal, často je 
nutný kompromis, aby se soutěž konala v rámci pravidel a dodržovaly se bezpečnostní a 
požární předpisy a provozní řád dané haly. U mažoretkových soutěží se pravidelně 
pořadatelé potýkají se šatnami; pro tak početně obsazené soutěže se jich zpravidla 
nedostává, pokud to prostorové podmínky umožňují, užívají se náhradní prostory. 
Opakovaným problémem je dožadováni se vstupu do šaten nebo provizorních šaten, rodiči a 
turistickým doprovodem. Ať už jsou důvody jakékoliv, v šatnách nejsou žádoucí, důvodů je 
více; místní pořadatel musí chránit soukromí soutěžících, eliminovat krádeže, nepřekračovat 
kapacitu šaten apod.   
V soutěžním řádu mažoretkových soutěží je uvedeno, kdo je a kdo není účastníkem soutěže; 
rodiče a turistický doprovod účastníky soutěže nejsou. Ignoraci zákazu vstupu do šaten lze 
dle soutěžního řádu považovat za narušení soutěže; za narušení soutěže mohou být 
anulovány výsledky těch soutěžících, kteří v šatnách strpí ty, kteří účastníky soutěže nejsou, 
a to i dodatečně 
 
Ozvučení 
Důležitou součásti každé soutěže je její kvalitní ozvučení. Náročnost ozvučení je v jednotlivých 
soutěžích rozdílná, závisí na typu haly, její velikosti, akustice, uspořádání tribun, technickému 
vybavení apod., tudíž i zvuková aparatura může být s rozdílnou technickou úrovni.  Při výběru 
také záleží na dostupnosti a časové dispozici zvukaře. Jednotně však od r. 2020 bude 
požadována instalace 2 repro boxů (beden) u centrální dekorace s nasměrováním 
k rozhodčím. Mixážní pult (stanoviště zvukaře), může být dle prostorových podmínek v lajně 
s rozhodčími nebo po stranách soutěžní plochy, vždy mimo ochranné pásmo, tj. 2 m od plochy, 
vždy ze strany nástupů, pro pohodlnější přístup při dodání doprovodné hudby; tím se zároveň 
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eliminuje pohyb u stanoviště rozhodčích. Stanoviště zvukaře nemůže být umístěno v prostoru 
u centrální dekorace. 
 
Doprovodná hudba 
Doprovodnou hudbu lze nově zadávat do aplikace QScore, může se přikládat k přihlašovaným 
formacím. Startovní listiny s přiřazenou doprovodnou hudbou obdrží zvukař před soutěži, pro 
zástupce klubů odpadnou zvukové zkoušky a manipulace s hudebními nosiči. Sníží se tak 
zátěž na osobu zvukaře, který při svižném spádu soutěže pracuje pod tlakem, což může 
pozitivně ovlivnit průběh soutěže i tím, že se snadněji ohlídá hladina povoleného limitu zvuku. 
Dle soutěžního řádu jsou zvukaři nesoutěžními účastníky soutěže, řídí se soutěžním řádem, 
z obecných předpisů mimo jiné i hygienickou normou hladiny zvuku v uzavřených prostorech; 
nemohou soutěžní i nesoutěžní účastníky vystavovat nadměrnému hluku. 
 
Soutěžní kalendář 
Kandidatury na pořádání soutěží je možné podávat průběžně, předpoklad sestavení 
soutěžního kalendáře je do konce soutěžní sezóny srpen-září), a to i s ohledem na časné 
termíny vyhlašovaných dotačních titulů  
 
Stánkový prodej – dle prvotního zájmu místního pořadatele, pouze v halách, kde je prostor, 
při instalaci pozor na únikové východy, další dle dohody s federací 
Zájemci (sortiment sportovních potřeb, kostýmy, dresy apod), mohou zasílat nabídky na 
info@majoretsport.cz,  
pro mezinárodní soutěže (GP, MJN, ME, MS) na info@ifms-majorettes.com  
 
Fotograf – pouze s akreditací žádost zaslat volnou formou, e-mail: info@majoretsport.cz, 
pro mezinárodní soutěže (GP, MJN, ME, MS) na info@ifms-majorettes.com 
 (upozornění: focení u plochy bez blesku) 
 
Inventář (židle a stoly) 

• porota (4 - 5 rozhodčích, 1 - 2 tech. rozhodčí, hlavní rozhodčí, možnost přísedícího), 
upřesnit v týdnu před soutěží  

• zvukař, hlasatel, režie 

• zpracování výsledků 

• on-line přenos  
 
Rozhodčí 
Kluby dle místa startu v kvalifikačním kole mohou podat návrh na rozhodčího/sestavení 
poroty/, který by neměl chybět v porotě jejich místa startu. Podat návrh mohou kluby, kterým 
tam startují skupiny a podat návrh může místní pořadatel.  
 
Rozhodčí ČFMS v soutěžích jiného vyhlašovatele 
Pořadatel soutěže jiného vyhlašovatele může k hodnocení nasadit rozhodčí v zácviku 
(přísedící rozhodčí), jsou uvedeni na stránkách www.majoretsport.cz, ČFMS, rozhodčí. Pro 
rozšíření sboru rozhodčích v maximální míře a pro rychlejší získání praxe nutné k zařazení 
rozhodčích do sboru, jsou pohárové soutěže, které se hlásí k mažoretkovému sportu, 
vhodné. 
V nasazováni rozhodčích s licencí (rovněž uvedených na webu), účtuje federace za každého 
nasazeného rozhodčího 1 500 Kč. Tyto prostředky posílí rozpočet na vzdělávání rozhodčích 
a pobídkovou složku v odměňování. Hodnocení rozhodčími s licencí bez vědomí federace, je 
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dle Pravidel pro rozhodčí a zpracování výsledků důvodem k odejmutí licence, případně může 
být takovým hodnotitelům snížený honorář o částku 1 500 Kč v MČR. 
 
Vyhlašovaná školení v oblastech 

• výklad pravidel a způsob hodnocení  

• pohybová průprava 

• práce s náčiním  
Termíny a zaměření se zveřejňují v kalendáři akci společně se soutěžním kalendářem na 
www.majoretsport.cz 
 
Nabídky (hledáme) 

• správce sociálních sítí, předpokládaný rozsah cca 100 h/rok 

• asistenty pro zpracování výsledků a tisk diplomů, rozsah dle soutěžního 
kalendáře 

• rozhodčí dle podmínek uvedených na http://majoretsport.cz/cfms-rozhodci/    
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