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Kvalifikace malých formací  
výkonnostní třídy „A“ a výkonnostní třídy „B“ 

Zruč nad Sázavou 
neděle 27. 09. 2020 

 

 
 

Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR a pravidly soutěže 
IFMS 

 
Pořadatel kvalifikačního kola, 

Alenky TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 
vydává v souladu se Soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2020,  

místní propozice soutěže 
 
Kontakty na místního pořadatele soutěže: 
Ředitelka kvalifikace: Alena Heroutová, tel.: 732971426,  
e-mail: alena.heroutova@seznam.cz 
 
Soutěžní prostory: 
Sportovní hala, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou 
Vstup na plochu haly pouze ve sportovní obuvi. 
 
Příjezdy: 
Neděle 27. 9. 2020 od 7:30hod. Parkování autobusů u Zručského dvora a ve Zručském 
dvoře (naproti Tescu)-200m od sportovní haly, osobní automobily ve Zručském dvoře, u 
sportovní haly a na přilehlých parkovištích. 
Parkování je zdarma. 
 
Registrace a startovné:  
Sportovní hala, Na Pohoří 575, Zruč n. S.  7:45 – 12:00 hod. Po dohodě je možno i později- 
volejte 732971426. 
Startovné 500 Kč sólo, duo-trio, mini.  
Startovné uhradíte v hotovosti při registraci. 



  
Stravování: 
V prostorách sportovní haly je k dispozici bufet s občerstvením, 100 m od haly restaurace Na 
Pohoří.  
 
Šatny a WC: 
Přímo ve sportovní hale a v prostorách ZŠ Zruč n. S. V případě, že bude v šatně více klubů, 
žádáme o vzájemnou ohleduplnost v průběhu přípravy na soutěž. 
Za osobní věci odložené v šatně pořadatel neručí. Po ukončení soutěže prosíme vedoucí o 
zajištění pořádku, v opačném případě bude účtován vedoucím poplatek za úklid a případné 
způsobené škody. Ve všech prostorách SH a ZŠ je zákaz kouření. 
 
Soutěžní disciplíny: 
Dle startovních listin zveřejněných na www.majoretsport.cz 
 
Prostorové a akustické zkoušky: 
Zkouší se jen nástupy a odchody, akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 min. 
před zahájením soutěže. 
Povrch standardizovaný, umělohmotný. 
 
Hudební doprovod: 
Vkládejte přímo do aplikace QScore k přihlášce, s sebou mějte pro jistotu i hudební záznam 
na CD nebo flash disku. Dbejte na kvalitu nahrávky.  
Vedoucí odpovídá za správnou nahrávku ve QScore nebo včasné předání zvukaři před 
vystoupením.  
 
Spolupořadatelé: 
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 
 
Čestné předsednictvo: 
Mgr. Martin Hujer, starosta města 
Mgr. Martina Fialová, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 
Mgr. Petra Menšíková, tajemnice TJ Jiskra Zruč n. S. 
 
Vstupné: 
Účastníci soutěže, trenéři a vedoucí vstupné nehradí  
Děti - zdarma 
Ostatní veřejnost – 50 Kč 
 
Zdravotnické zabezpečení: 
Bude zajištěno po celou dobu soutěže ve sportovní hale. 
 
Videozáznam: 
Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorech, technický rozhodčí je u 
dané skupiny nebo malé formace může penalizovat srážkou. Pořizování audiovizuálních 
záznamů soutěžních sestav nesmí narušit průběh a výsledky soutěže. Pro pořizování tzv. 
diváckých záznamů není možné napojení kamer na přípojku elektrického proudu ze 
stanoviště zvukaře a ze stanoviště poroty. Použití kamery či fotoaparátů je možné pouze z 
prostoru pro diváky, bez stativu. Pořadatel je oprávněn stanovit a zvýšené vstupné pro 
osoby, které pořizují audiovizuální záznamy soutěžních sestav se stativem a záznamy 
z průběhu soutěže. 
 
UPOZORNĚNÍ VEŘEJNOSTI Covid-19: 
Ve vnitřních prostorách sportovní haly jsou povinné roušky 
Desinfekční prostředky budou k dispozici u vstupu do haly 



Počet vstupenek pro diváky může být omezen, prodej bude ukončen při počtu 500 osob 
v hale, na doporučení Krajské hygienické stanice se diváci zapíší na prezenční listinu a 
uvedou telefonní kontakt   
 
Ostatní informace: 
Místní pořadatel a ani vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za ztrátu věcí majetku účastníků, 
jako jsou např. videokamery, fotoaparáty, mobilní telefony, peněženky, kostýmy, náčiní a 
další, včetně škod na nich.  
Nepoužívejte sypké, gelové a nalepovací třpytky. Předejdete tak zbytečné penalizaci a 
eliminujete nároky na jejich odstraňování při úklidu.  
V soutěžním prostoru (soutěžní plocha a okolí) platí přísný zákaz konzumace jídla a pití. 
Rovněž žádáme, aby soutěžící respektovali, že v kozačkách mohou pouze na plochu pro ně 
určenou. 
Diváci a rodiče soutěžících mají povolen vstup pouze na tribunu. 
Výsledkové listiny budou zveřejněny v místě startu u startovní plochy, na 
www.majoretsport.cz a dále budou uvedeny v ročence 2020. 
 
Program: 
 
7:45 hod.    zahájení registrace 
9:00 hod.       brífink vedoucích 
9:30 hod. slavnostní zahájení, nástup všech skupin a vedoucích, fanfára 

MČR, hlasatelský úvod 
10:00 hod. soutěže výkonostní třídy A a B 
  
SLED DISCIPLÍN S ČASOVÝM ROZPISEM BUDE ZVEŘEJNĚN VE STARTOVNÍCH  
LISTINÁCH 
    
 
Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se vám ve Zruči n. S. bude líbit. 

      Alenky, TJ Jiskra Zruč n. S. 

 


