
MČR  v mažoretkovém sportu  
2021 

 
 
 
 
 
 

Kvalifikce formací výkonostní třídy „A“ a „B“ 
Stochov 

19.9.2021 
 

 
 

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

Pořadatel semifinálového kola 
Město Stochov 

Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov 
a 

Tělocviční jednota Sokol Kladno, 
TGM 1391, 27201 Kladno,  

 v souladu se Soutěžmím řádem a ústředními propozicemi 2021 vydávají 

 
místní propozice soutěže 

 
Kontakty na místního pořadatele soutěže: 
Ředitelka soutěže 
Martina Tůmová, TJ Sokol Kladno, tel. +420 605228453, email: martina.tumovaaa@seznam.cz 
 
Registrace: 
Neděle 19.9.2021 od 8:30 h, Sportovní hala Stochov, U stadionu 531, Stochov 
 
Stravování: 
Nezajišťujeme 
 
Ubytování: 
Nezajišťujeme 
 
Soutěžní prostory: 
Sportovní hala Stochov, U stadionu 531, Stochov 
 
Příjezdy: 
Neděle 19.9.2021 od 8:30 h, Sportovní hala, U Stadionu 531, Stochov  
Parkování pro účastníky mistrovství na parkovišti u haly, pro autobusy i  
osobní auta  
 
Startovné:  
Poplatek dle soutěžního řádu uhradíte při registraci. 

 každá formace 500 Kč (sólo, duo-trio, mini)  
 každá skupina 1 000 Kč 



 
Šatny a WC: 
Šatny a sociální zázemí jsou zajištěny v prostorách sportovní haly, rozdělení šaten bude dle  
soutěžících skupin.  
Pozn.: Upozorňujeme všechny soutěžící a jejich vedoucí, aby udržovali čistotu a pořádek, jak  
v šatnách, tak na toaletách, je to vizitka každého týmu.  
 
Soutěžní disciplíny: 
Dle startovních listin zveřejněných na www.majoretsport.cz 
 
Prostorové a akustické zkoušky: 
Zkouší se jen nástupy a odchody, akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 min. před zahájením 
soutěže 
Pódium 12 x 12 metrů, povrch standardizovaný, umělohmotný.  
 
Hudební doprovod: 
Dle zadání v programu QScore, v případě nouze pak kvalitní hudební záznamy na USB 
 
Spolupořadatelé: 
Město Stochov 
TJ Sokol Kladno  
 
Vstupné: 
Vstup volný, zdarma 
 
Ostatní informace: 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů atd. 
Videozáznam nepořizujeme, použití vlastní kamery je možné jen z prostoru pro diváky.  
 
Covid opatření: 
Vychází z platných vládních opatření.  
Vstup s nasazenými respirátory.  
Prokázat se certifikátem o dokončeném očkování nebo PCR testem (platnost max. 7 dní) nebo antigenním 
testem (platnost max. 3 dny) z laboratoře. 
 
Místní propozice mohou být ještě aktualizovány nebo doplněny v týdnu před soutěží, sledujte 
www.majoretsport.cz 
 



Program: 
 
 
08:30    Registrace – Sportovní hala 
08:30 - 09:30  Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)  
09:30   Brífink vedoucích  
 
10:00    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
 
     Vlastní soutěž dle rozpisu ve startovních listinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchu. 

Mažoretky Květinky TJ Sokol Kladno 

 

 


