
 
Česká federace mažoretkového sportu, z.s. 

IČ. 659 14 031 
vyhlašuje 

 
 

kvalifikační kolo pro MČR,  
Ostrava 

 12. – 13. 9. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Pořadatel soutěže, Daisy Ostrava, 

v souladu se Soutěžmím řádem a ústředními propozicemi 2020, 
 vydává 

místní propozice soutěže 
 
 

KONTAKTY: 
Ředitel soutěže: Radim Oberherr 
Zástupce ředitele: Denisa Gelnarová, tel: 722 434 834,  
email: daisy-ostrava@seznam.cz   
Organizační záležitosti: Denisa Gelnarová, Michaela Jindrová 
Zvukař: Robin Gola 
Registrace: Sylvie Beranová, Lucie Urbaniecová 
Startovní listiny, změny, zpracování výsledků:  
 
SOUTĚŽNÍ PROSTORY: 
TJ Sokol Poruba - Vřesinká 121/97, Ostrava Poruba 708 00 
 
DOPRAVA: 
Autobusy - parkoviště  
Osobní auta - parkoviště 
 



STRAVOVÁNÍ:  
Bufet v areálu TJ Sokol Poruba 
 
UBYTOVÁNÍ: 
Nezajišťujeme (po domluvě je možnost ubytování na TJ Sokol Poruba – kontakt: 
Denisa Gelnarová – tel. 722434834) 
 
REGISTRACE: 
Sobota -  12. 9. 2020 od 7:00 hod 
Neděle – 13. 9. 2020 od 7:00 hod 
Startovné – dle podmínek stanovených vyhlašovatelem. viz soutěžní řád 
 
ŠATNY a WC: 
V prostorách sportovního zařízení. 
 
UPOZORNĚNÍ SOUTĚŽÍCÍM: 
V prostorách sportovního zařízení (soutěžní hale, tréninkové hale, šatnách, WC atd.) 
platí zákaz používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod. 
Zákaz vstupu s jídlem a pitím do soutěžní i tréninkové haly. 
Do šaten je umožněn vstup pouze soutěžícím, registrovaným vedoucím a 
asistentkám, rodiče a ostatní doprovod mají vstup zakázán 
 
UPOZORNĚNÍ VEŘEJNOSTI Covid-19: 
Ve vnitřních prostorách TJ Sokol Poruba 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   
 
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY: 
Dle startovních listin zveřejněných na: www.majoretsport.cz 
 
HUDEBNÍ DOPROVOD: 
Doprovodná hudba zadaná ve QScore, výjimečně pouze na flash disku. 
Vedoucí zodpovídá za přesné zadání nebo za včasné předání hudby zvukaři před 
vystoupením. 
Dbejte na kvalitní nahrávky, vyhnete se zbytečným penalizacím. 
 
PROSTOROVÉ  A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY: 
Prostorové zkoušky v hale od 7:30 hod., zkouší se pouze nástup a odchod. 
Případné změny doprovodné hudby přímo u zvukaře. 
 
VSTUPNÉ: 
Vstup 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč. 
Účastníci soutěže vstupné nehradí. 
 
OSTATNÍ INFORMACE: 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd. 
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, po 
dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány. 



 
 
PROGRAM 12. – 13. 9. 2020: 
 

07:00  Registrace – Sportovní hala 
07:00 – 8:45  Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod) 
08:30  Brífink vedoucích 
 
09:00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
09:30  DLE STARTOVNÍCH LISTIN, zveřejněných na 

www.majoretsport.cz 
 

  
 
 
 


