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Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR a pravidly soutěže 
Intenational Federation Majorettes Sport 

 
Pořadatel kvalifikačního kola  

Česká federace majetkového sportu Praha, IČ: 659 14031 
 

V souladu se Soutěžmím řádem a ústředními propozicemi 2019 se vydávají 

místní propozice soutěže 
            
Soutěžní prostory: 
Sportovní hala, U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00 
GPS: 49.9815778N, 14.3572186E 
www.halaradotin.cz 
 
Soutěž se koná v režimu dle vládního nařízení ze dne 05.10.2020, s maximálním počtem 
130 osob v hale ve stejném čase a řídí se platnými hygienickými předpisy. 
Pokud budou vyhlášeny pozdější změny vládních nařízení do zahájení soutěže, vydá 
pořadatel dodatky k těmto místním propozicím. 
Důležité: 

 pokud je to možné, příjezdy do haly plánujte jednu hodinu před startem 
 postupné příjezdy pomohou dodržení limitu 130 osob 
 ve vnitřních prostorách haly je nutnost nosit roušky, výjimku mají pouze soutěžící na ploše 

při sportovním výkonu, případně rozcvičování 
 před vstupem do haly výpravy vyčkají venku, po zaregistrování odejdou spojovací chodbou 

do šaten, případně do haly na tribunu 
 v bufetu netvořte dodržujte odstup cca 2 m, je možno využít jen místa k sezení 

 v hale je k dispozici dezinfekce 
 pokud jste přišli do styku s nemocným nebo jste se vrátili ze zahraničí, prosíme, 

nejezděte 



 
Příjezdy:  
Průjezd Radotínem je obtížnější, je dopravně omezen z důvodu rekonstrukce železniční trati 
Hala je umístěna ve slepé ulici, parkování přímo u haly 
 
Registrace:  
V hale, přístup do haly od 08:00 h, průběžně, dle startovního pořadí, v nepřítomnosti 
registrátora po ohlášení na mobil: 732264831 
Stravování 
K dispozici je bufet v přízemí haly a nápojový automat 
 
Šatny: 
K dispozici jsou čtyři průchozí šatny, dispozičně umístěny tak, že soutěžící přichází k šatnám 
spojovací chodbou, pak vstoupí do šatny, po úpravě kostýmu vchází do haly, do prostoru pro 
rozcvičování, po ohlášení hlasatelem vstupuje do soutěžní plochy. Po produkci odchází 
stejnou cestou. Po dobu produkce mohou soutěžící odložit roušky. 
 
Soutěžní disciplíny: 
Dle startovních listin zveřejněných na: www.majoretsport.cz 
 
Prostorové zkoušky, rozcvičování: 
Možnost prostorových zkoušek na soutěžní ploše do 08:45 h 
Prostor pro rozcvičování je vymezen v hale, je nutné respektovat vyznačená pásma, pokyny 
osob pro řízení nástupů a pořadatelů. Vstupy na soutěžní plochu v průběhu soutěžního dne 
jsou povoleny jen pro vyhlašování výsledků oznámených hlasatelem. 
 
Hudební doprovod: 
Doprovodné hudební záznamy přiložené (nahrané) u formací ve QScore, ve výjimečných 
případech ráno před brífinkem u stanoviště zpracování výsledků. Žádáme všechny trenéry, 
aby měli v Qscore nahrané hudby k soutěžním choreografiím a zálohu i na flash. 
 
Vstupné: 
Soutěžící vstupné nehradí 
Soutěž je bez diváků 
 
Ostatní informace: 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd. 
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, mobil: 
731440909, po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány 
 
Program: 
Program se řídí startovními listinami.  
 
Upozornění: časový rozpis startovních čísel je předpokládaný (orientační), v praxi může 
dojít jak ke zdržení oproti rozpisu, tak ke jeho urychlení.  Pořadatel si vyhrazuje právo na 
změnu. 
 
Rámcový program: 
08:00 h prezentace 
09:00 h brífink vedoucích 
09:30 h zahájení 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


