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Kvalifikační kolo malých formací výkonnostní třídy “A” a výkonnostní třídy „B“ 

CHOTĚBOŘ 
26.9. 2020 

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

IFMS 
 

Pořadatel kvalifikačního kola: 

Junior DDM-SVČ Chotěboř 
Mažoretky BELLA Junior Chotěboř 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty na místního pořadatele soutěže: 

Organizátor kvalifikace: 
Ing. Alena Jandová, ředitelka DDM 
email: jandova@ddmchotebor.cz 
Ředitelka soutěže: 
Lenka Ondráčková, vedoucí mažoretek BELLA Junior Chotěboř, tel. 569 626 638; 734744095 
email: mazoretkybella@gmail.com 
 
Místo konání: 

Sportovní hala Chotěboř, Tyršova 794, 583 01 Chotěboř 
Odkaz: 
https://mapy.cz/zakladni?x=15.6742894&y=49.7183817&z=18&m3d=1&height=273&yaw=0&
pitch=-45&base=ophoto&source=addr&id=9999360 
 
 
Příjezdy: 

Sobota 26.9.2020 od 7:30 h, Sportovní hala. Parkování v přilehlých ulicích.  
 
Ubytování: 

Nezajišťujeme.  
 



 

 

 
Registrace a startovné: 

Sobota 26.9.2020 od 7:30 do 11:00, sportovní hala Chotěboř. Pokud startujete v odpoledních 
hodinách, tak napište, domluvíme se. 
Startovné – dle podmínek stanovených vyhlašovatelem. Viz. soutěžní řád. 
Startovné se hradí předem na účet 43-8449270277/0100, do 24.9.2020. 
Faktury Vám budou odeslány na maily (21.9. nejdéle 22.9.). 
 
Občerstvení: 

Po celou dobu soutěže bude otevřen koutek s občerstvením. Podle stávající situace. 
 
Vstupné: 

V ceně startovného je volný vstup pro aktivní soutěžící, podle jmenného seznamu 
uvedeného QScore a volný vstup pro doprovod (vedoucí, instruktoři, asistenti), a to v 
přepočteném počtu; za každou desítku soutěžících (i započatou) jeden volný vstup. Při 
vstupu obdrží vedoucí náramek, který bude viditelně umístěn na zápěstí. Bez náramku na 
zápěstí nebude trenér puštěn do šaten. 
Diváci, rodiče a ostatní doprovod hradí vstupné 60 Kč, děti do 6 let zdarma, do 15 let 30 Kč. 
Při vstupu každý divák nahlásí kontaktní údaje, č. telefonu, z nařízení hygieny pro případné 
dohledání Covid 19 
 
Šatny, WC, hala na rozcvičování: 

V prostorách sportovní haly a Junioru DDM-SVČ Chotěboř, bude rozdělení šaten náležitě 
označeno. V jedné šatně může být umístěno i několik soutěžních měst. Proto žádáme o 
vzájemnou ohleduplnost během přípravy na soutěž. Veškeré kávovary, varné konvice apod. 
jsou v šatně zakázány!!!  Kávu, čaj apod. si lze objednat v bufetu. 
Do šaten je umožněn vstup pouze soutěžícím, registrovaným vedoucím a asistentkám, rodiče 
a ostatní doprovod mají vstup zakázán!!! 
Po skončení soutěže prosíme vedoucí o zajištění pořádku v šatně, kterou měli k dispozici. 
V opačném případě bude všem soutěžícím z dané šatny účtován finanční poplatek. 

Za osobní a cenné věci pořadatel neručí. 
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele,  
tel. 569 626 638, po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány. 
 
Soutěžní disciplíny:  
Dle startovních listin zveřejněných na stránkách www.majoretsport.cz 
 
Prostorové a akustické zkoušky:  

Prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 min. před zahájením soutěže, nedodržování se hodnotí 
jako porušení soutěžního řádu srážkou 0,3 bodu.  
Případné změny doprovodné hudby přímo u zvukaře. 
 
Hudební doprovod: 

Doprovodná hudba zadaná v QScore, spuštění hudby na pokyn vedoucí, doporučuje se záloha 
na flash disku pro případ vadné nahrávky 
Dbejte na kvalitní nahrávky, vyhnete se zbytečným komplikacím. 
 
Zvukař:  

Jan Révay, zkušený zvukař 
 
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. 
 
Zdravotnické zabezpečení: 

Po celou dobu soutěže ve sportovní hale, vedle soutěžní plochy – u schodů. Zdravotník paní 
Monika Lancová, bude představena na brífinku a bude viditelně označena. 
 
Ostatní informace: 

Místní pořadatel a ani vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za ztrátu věcí majetku účastníků, 
jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily, kostýmy, náčiní a další včetně škody na nich. 
 
Upozornění-ve všech prostorách (hale, škole, šatnách, WC atd.) je přísný zákaz používání 
třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod.  
 
Dále je také přísný zákaz vnášení jídla do prvního patra haly! 
 
Prosíme všechny soutěžící a jejich vedoucí a trenéry, aby dodržovali pořádek v celém areálu 
sportovní haly, v prostorách Junioru DDM-SVČ Chotěboř. 
 
Výsledkové listiny budou zveřejněny v místě startu u startovní plochy, na www.majoretsport.cz 
a dále budou uvedeny v ročence 2020. 
 
Upozornění veřejnosti Covid-19: 

 Ve vnitřních prostorách haly a DDM je povinné trvalé nošení ochrany nosu a úst 
(respirátor, rouška).  

 Roušky platí i pro soutěžící – výjimku tvoří vlastní předvedení výkonu soutěžící a aktivní 
trénink.  

 Další výjimky jsou specifikovány v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze 
dne 10.9.2020.  

 Desinfekční prostředky budou k dispozici u vstupu do haly.  
 Počet vstupenek pro diváky může být omezen.   
 Diváci se budou bezvýhradně řídit nařízením Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a 

Krajské hygienické stanice v Jihlavě – účastníci budou poučeni při vstupu.   
 V případě nedodržení opatření a pokynů organizátorů, bude vstup do prostor konání 

soutěže osobě znemožněn, případně bude vykázána z vnitřních prostor. 
 
Program: 

07:00 – 11:00 Registrace 
07:00 – 08:30 Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod) 
08:30   Brífink vedoucích 
09:00    Zahájení 
09:30   Soutěž dle rozpisu ve startovních listinách 
 

 
ZMĚNY V PROGRAMU JSOU VYHRAZENY, ČASY JSOU ORIENTAČNÍ,  

Startovní listiny na www.majoretsport.cz 
 

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ 


