Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu,
Mistrovství ČR mažoretek
2018

Finále skupin a sóloformací výkonostní třídy „A“
Náchod

sobota 19. 5. 2018
neděle 20. 5. 2018

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

Spolupořadatel a organizátor finálového kola
MONA Náchod, z. s.
Na Strži 1795, 547 01 Náchod, IČ: 265 95 451,
v souladu se Soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2017 vydává

místní propozice soutěže

Kontakty na místního pořadatele soutěže:
Monika Bergerová - ředitelka mistrovství – tel. 723 153 119
Dana Pecoldová – registrace, ubytování - tel. 737 468 982

Soutěžní prostory:
Zimní stadion, Na Strži 1795, Náchod (dále jen ZS)
Příjezdy a parkování:
Parkování osobních automobilů je možné na parkovišti u firmy ATAS, parkování autobusů
na parkovišti před plaveckým bazénem, viz mapka.
Registrace a startovné:
Účastnický poplatek (startovné) 2000 Kč za skupinu, 250,- Kč za každé sólo, 300,- Kč za duo
a 600 Kč za miniformaci uhradíte v hotovosti při registraci.
pátek 18. 5. 2018 Sokolovna Náchod od 19.00 do 20.00 hod. (příp. dle dohody)
sobota 19. 5. a neděle 20. 5. 2018 ZS Náchod od 8.00 do 10.00 hod. (příp. dle dohody)

Stravování:
Stravování zajišťuje S CATERING
Závaznou objednávku stravování si zajistí soutěžící samostatně nejpozději do 30. 4.
2018 na níže uvedený kontakt.
p. Pavel Zikmund, tel. 774 880 966, pavel.zikmund@gmail.com

Nabídka:
SOBOTA
oběd - 120g Přírodní kuřecí plátek, rýže
večeře - 300g Zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa

NEDĚLE
oběd - 1/4 Pečené kuře, vařený brambor

Jednotná cena za 1pc je 75,- včetně DPH.

Na objednávku uvádějte prosím i fakturační adresu.

Občerstvení je zajištěno i v prostoru ZS (bufet).

Ubytování:
Ubytování zajišťuje pořadatel pouze na základě závazné písemné objednávky zaslané
na adresu mazoretky-nachod@seznam.cz .
Objednávku je nutné zaslat nejpozději do 10. 5. 2018.
Ubytování je zajištěno ve třídách a tělocvičnách ZŠ Komenského. Nutné vlastní karimatky a
spacáky.
Poplatek za ubytování je 100,- Kč/osobu a platba bude provedena při registraci.
Předpokládáme, že kdo se do tohoto termínu vůbec neozve, nemá o ubytování zájem!
Šatny a WC:
Pro soutěžící je zajištěna šatna na ZS. Za osobní věci odložené v šatně pořadatel neručí.
Po ukončení soutěže prosíme vedoucí o zajištění pořádku v šatně. V opačném případě bude
účtován vedoucím poplatek za úklid šatny a případné škody v ní způsobené.
Ve všech prostorách ZS je zákaz kouření.

Soutěžní disciplíny:
Dle startovních listin zveřejněných na www.majoretsport.cz
Prostorové a akustické zkoušky:
Pódiové zkoušky - jen nástupy a odchody, akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15
min. před zahájením soutěže. Prostorové zkoušky koordinuje vedoucí řízení nástupů
(Zdeněk Pecold).
Pódium 12 x 12 metrů, povrch standardizovaný.
Defilé – není.
Hudební doprovod:
Pouze vlastní kvalitní hudební záznamy na CD (formát audio, ne MP3).
Vedoucí odpovídá za včasné předání zvukaři před vystoupením.
Spolupořadatelé:
Město Náchod
MONA Náchod z. s.

Vyhlašovatel:

Česká federace mažoretkového sportu (ČFMS), U Výstavby 492/5 Praha 10, PSČ
109 00, IČ: 659 14 031

Vstupné:
Vstupné na ZS pro ostatní doprovod činí pro dospělé 100,- Kč, pro děti 50,- Kč.
Účastníci soutěže vstupné nehradí.
Ostatní informace:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů,
tabletů.
Použití vlastní kamery je možné pouze z prostoru pro diváky. Není povoleno se napojovat na
přípojky el. proudu u zvukaře nebo stanoviště poroty.

Program:
viz příloha

