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Kvalifikace malých formací výkonostní třídy „A“ a „B” 
Bělotín 

sobota 11.09.2021 

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

a pro reralizaci kvalifikace vydává pořadatel tyto místní propozice 

Pořadatel: Obec Bělotín, Základní škola a mateřská škola Bělotín, Česká federace 
mažoretkového sportu, Praha   
Místo konání: Základní škola a mateřská škola Bělotín, tělocvična 
 
Čestné předsednictvo: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce, Petr Vyka, místostarosta obce, 
Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel školy  
               
Kontakty: 
Vedoucí soutěže a technické záležitosti Ing. Milan Vrba, 602301232 
Administrativní záležitosti Marta Pavelková, 731440909 
 
Účast a její podmínky: 
Soutěže se mohou přihlásit začátečníci i pokročilí, startuje se ve společné výkonnostní třídě 
Soutěž se řídí platnými pravidly MČR v mažoretkovém sportu (IFMS):  
Pravidla ZDE http://majoretsport.cz/mcr/pravidla/ 
Organizátor si vyhrazuje právo při nižším počtu přihlášek v disciplíně nebo věkové kategorii 
na sloučení. 
Do soutěže jsou zařazeni účastníci, kteří se přihlásili prostřednictvím aplikace QScore  
 
Registrace: přidělení šaten ve vestibulu školy 08:00 h – 10:00 h 

                        
Hudba: přiložena v aplikaci QScore, zálohu pro případ nouze na flash disku s sebou  
             nástup i odchod bez hudby  
             nástup po ohlášení hlasatelem   
 
Soutěžní plocha: povrch standardizovaný, umělohmotný 
  
Podpora: startovní listiny i výsledky zveřejněné na www.majoretsport.cz 



Změny přihlášených formací lze provést ještě v čase před soutěží, a to přímo do aplikace 
QScore prostřednictvím jeho správce 
 
Startovné: https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ustredni-propozice-a-
soutezni-rad-2021.pdf,  na základě vystavené faktury  

Vstupné:  nevybírá se 
 
Občerstvení: bufet v objektu školy, samostatný vchod ze strany od dětského hřiště 
 
Šatny: ve třídách školy, rozpis u registrace 
 
Ceny: diplomy za každé místo dle výsledkové listiny, medaile 1.- 3. místo, 
           Může být udělen Pohár obce klubu, který určí čestné předsednictvo  
 
Ostatní informace: 
COVID opatření 
V době konání kvalifikačního kola se epidemiologická opatření budou řídit aktuálním 
Mimořádným opatřením MZ CR.  Aktuální informace můžete průběžně sledovat, zde je odkaz 
https://www.mzcr.cz/vyhledavani/?q=mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1%20opta%C5%99
en%C3%AD 
 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů.  
 
Videozáznam ani on-line vysílání se nepořizuje  
 
Žádáme všechny soutěžící a jejich vedoucí, aby udržovali čistotu a pořádek v celém 
areálu školy a haly, taktéž v šatnách a na toaletách, je to vizitka každého týmu.   
 
Rodiče mají do šaten ZÁKAZ VSTUPU.  
 
Program: začátek v 10:00 h, program dle startovních listin bude zveřejněn po uzávěrce 
přihlášek  
08:00 – 10:00  Příjezdy, rozdělení šaten 
08:30 - 09:30  Prostorové zkoušky   
09:30  Brífink vedoucích  
 
10:00   ZAHÁJENÍ  
 
  Vlastní soutěž dle rozpisu ve startovních listinách 
 
 

 


