Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu,
Mistrovství ČR mažoretek 2018

Kvalifikační kolo skupin a sóloformací výkonnostní třídy „A“ a „B“
Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR a pravidly soutěže IFMS
Pořadatel kvalifikačního kola:
Dům dětí a mládeže Bystřice
Mažoretky Dračice DDM Bystřice
Obec Bystřice

v souladu se soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2018 vydává

MÍSTNÍ PROPOZICE SOUTĚŽE
DATUM:
Sobota 17. 03. 2018
MÍSTO KONÁNÍ:
Sportovní hala ZŠ Bystřice, 739 95 Bystřice čp. 848
KONTAKTY na místního pořadatele soutěže:
Ředitelka kvalifikace:
Bc. Jarmila Wróblová, ředitelka DDM, tel. +420 724 061 600,
e-mail: wroblova@ddmbystrice.cz
REGISTRACE a STARTOVNÉ:
Sobota 17. 03. 2018 od 7:00h, velká hala ZŠ Bystřice
Startovné – sólo 250 Kč, duo-trio 300 Kč, mini 600 Kč a skupina 2000 Kč.
Startovné „Šance talentům“ - sólo 150 Kč, duo-trio 180 Kč, mini 360 Kč a skupina 1200 Kč.
Startovné se hradí při registraci nebo na účet č. 1734415349/0800, VS 22018,
do zprávy pro příjemce uveďte startovné + název klubu do 14. 03. 2018.
Preferujeme platbu na účet
DOPRAVA:
Vlakové nádraží se nachází asi 5 minut chůze od soutěžní haly.
Parkování pro účastníky kvalifikačního kola na parkovišti u školy a v okolí haly osobními auty.
Parkování pro autobusy je mezi fotbalovým stadionem a sportovní halou.
STRAVOVÁNÍ:
Bufet v prostoru školy. Dále nabízíme možnost zajistit teplý oběd v prostorách školy cena: 80,- Kč
(vývar, kuřecí řízek, bramborová kaše, salát, čaj) v případě zájmu prosím kontaktujte nejpozději do
09.03. 2018 Bc. Leonu Rohulánovou, tel. 733 113 738, e-mail: rohulanova@ddmbystrice.cz.
Platbu za obědy je nutno uhradit na účet č. 1734415349/0800 do 14. 03. 2018, VS 1703.
Platba za oběd je závazná a nevrací se. Poslední úprava počtu jídel do 14. 03. 2018 do 12,00hod.
ŠATNY a WC:
V prostorách soutěžní haly a školy, rozdělení šaten bude dle soutěžících skupin.

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, nedodržování se může hodnotit jako porušení soutěžního řádu.
HUDEBNÍ DOPROVOD:
Vlastní kvalitní hudba na CD a flash disku.
Vedoucí zodpovídá za přesné a včasné předání hudby zvukaři před vystoupením.
VIDEOZÁZNAM:
Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorách, technický rozhodčí je u dané
skupiny nebo sólo formace penalizuje srážkou – 0.10 bodu. 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 a možný prostor se omezuje pouze na prostor pro diváky.
FOTODOKUMENTACE:
http://www.fotozamoment.cz,
ŽIVÉ VYSILÁNÍ:
Ondřej Veselý
VSTUPNÉ:
Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí.
Rodiče a ostatní veřejnost hradí vstupné dospělí 60 Kč, žáci a studenti 20 Kč, děti do 6 let zdarma.
ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže ve sportovní hale.
STÁNKOVÝ PRODEJ:
Špica dárky.
OSTATNÍ INFORMACE:
Místní pořadatel a ani vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za ztrátu věcí majetku účastníků, jako
jsou videokamery, fotoaparáty, mobily, kostýmy, náčiní a další včetně škod na nich.
Upozornění – ve veškerých soutěžních prostorách (hale, škole, šatnách, WC atd.) je přísný zákaz
používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod. Dále prosíme všechny soutěžící a jejich
trenéry, aby dodržovali pořádek v celém areálu školy a sportovní hale.
PROGRAM:
07:00
07:00 - 08:15
08:00
08:30
09:00

Registrace
Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)
Brífink vedoucích
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Zahájení soutěže

PROGRAM UPŘESNÍME PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK
ZMĚNY V PROGRAMU JSOU VYHRAZENY, ČASY JSOU ORIENTAČNÍ
Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchu.

