Česká federace mažoretkového sportu, z. s.
Preventivní opatření pro kvalifikační kola na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a
Mistrovství ČR mažoretek
2020
Soutěžní sezóna 27. ročníku je v zásadě připravena, ovšem je nutné reagovat na současný
stav možného šíření nebezpečné infekce korona viru (Covid-19). Další vývoj jeho výskytu
nebo jeho eliminaci ukáží příští dny, možná i týdny.
Všechna kvalifikační kola se konají sice východně od Prahy a Ústí nad Labem, kde je výskyt
nebezpečné infekce potvrzen, ale na podporu omezení možného šíření v případě nákazy, se
pro kalendářně nejbližší soutěže (Ivančice, Pardubice, Dolní Benešov, Chotěboř, Hradec nad
Moravicí, Bystřice, Nová paka, Zruč nad Sázavou), zavádí předběžná opatření tak, aby
soutěžící kluby byly na soutěži co nejkratší dobu a co nejméně se potkávali navzájem nebo
s cizími osobami.












Omezení účasti
vyzýváme tímto všechny vedoucí, instruktory a asistenty, aby ve svém týmu zkontrolovali,
zda někdo z dětí, případně i rodičů, kteří plánují na soutěž přijet, nepobýval v předchozích 14
dnech v rizikové oblasti, případně nebyl v možném kontaktu, i pokud v současné době nemá
žádné příznaky. Důvodem pro výzvu je i skutečnost, že byly jarní prázdniny, část dětí
pobývala na lyžích v Itálii. Takovéto osoby by měly mít vstup do haly zakázán. Je potřeba k
tomu přistoupit s určitou dávkou osobní zodpovědnosti a chránit nejen sebe, ale i okolí.
Účast by měli zvážit i všichni, u kterých probíhá, byť lehčí, respirační onemocnění
vyvarovat se účasti dětí nachlazených, nedoléčených, aby nebyly v sestavě skupiny nebo v
mini formaci
pokud by tým v kvalifikaci startoval v menším počtu, může pak do dalších kol sestavu opět
doplnit (např. v kvalifikaci 6, do semifinále/finále mohou jet v původně hlášených 7, totéž u
skupiny, jen se změněný počet z výše uvedených důvodů nahlásí administrátorovi před
soutěží, sóla, případně dua-tria, se mohou v ojedinělých případech přehlásit do pozdějšího
termínu dle soutěžního kalendáře (přes mail qscore@majoretsport.cz)
Omezení programu
zahájení soutěže (i když společné nástupy nejsou do zahájení zařazovány) zjednodušit na
nástup jen vedoucí s jednou mažoretkou, představení hlasatelem bez předávání mikrofonu
průběžné (častější) vyhlašování výsledků, především u skupin, aby mohly skupiny případně
odjíždět domů
vyhlášení výsledků s vynecháním společného nástupu bez hromadného řazení v chodbách
apod.
předáni medailí použijeme již odzkoušený model „třech“ nebo „šesti“, což znamená, že po
disciplíně ohlásí hlasatel první tři (šest), ostatní na vyhlášení nečekají (diplomy za další místa
vyzvedne zástupce jako obvykle nebo budou zaslány poštou)
výsledkové listiny budou operativně zveřejňovány na webu (internet) a nebudou se
vyvěšovat v hale, aby se zamezilo shromažďování osob okolo vývěsky
závěrečný ceremoniál se zjednoduší, ředitel soutěže prohlásí soutěž za ukončenou
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podávání „zpětné vazby“ se omezuje, nelze vytvářet zástup kolem stolu rozhodčích
(individuální konzultace jsou časově nezvládnutelné)
Hygienická a další opatření
místní pořadatelé a doprovod klubů výrazně posílí hygienická opatření
dostatek hygienických pomůcek na toaletách a v šatnách, mýdlo, teplá voda, papírové
utěrky, toaletní papír, koše na odpadky.
desinfekci madel před i v průběhu akce
doprovodnou hudbu si kluby nahrají do aplikace QScore, omezí se pohyb osob na ploše
místní pořadatelé a doprovod klubů nestrpí v šatnách žádné jiné osoby než uvedené jako
doprovod (na každých 10 osob jeden doprovod, a to i na desítku započatou)
diváci a turistický doprovod se bude zdržovat pouze na tribunách a místech vymezených
místním pořadatelem
na plochu platí přísný zákaz vstupu diváků, turistického doprovodu, a to i při vyhlašování
výsledků
přesné počty soutěžících dle týmů jsou k dispozici v aplikaci QScore a ředitele soutěže
počet pořadatelů je na seznamu u ředitele soutěže
počet diváků reguluje místní pořadatel, při naplnění kapacity diváckých míst nebo dosažení
limitního počtu osob, vstup do haly se pro veřejnost uzavře
dbát pokynů vyhlášených v médiích
Závěr:
Uvedená opatření nabývají platnosti od první kvalifikace, tj. ode dne 14.03.2020.
Je nutné opatření a omezení strpět do doby, než nebezpečí pomine. V opačném případě by
se naopak přistoupilo k přísnějším opatřením, ale o tom bychom včas informovali.
Bezpečnostní rada moravskoslezského kraje doporučila zrušit konání veřejných akcí, na
kterých se má sejít nad 500 lidí, snad to zůstane jen ve formě doporučení.
Zveřejněno 04.03.2020
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