
 

 

Mistrovství ČR  v mažoretkovém sportu, 

Mistrovství ČR mažoretek 

2021 

 
 
   
 

  
 

Finále skupin a sóloformací výkonostní třídy „A“   
Ostrava 

sobota 09.10.2021 

 

 
 

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

Spolupořadatel a organizátor finálového kola 
Daisy mažoretky z.s., Na Chromině 109/184, 747 16 Hať 

 
v souladu se Soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2021 vydává 

místní propozice soutěže 

 
Kontakty na místního pořadatele soutěže:  
 
Ředitel mistrovství – Radim Oberherr 
Zástupce ředitele mistrovství – Michaela Jindrová 
Organizační záležitosti – Michaela Jindrová - tel. 604 640 211, Radim Oberherr – tel. 736 544 655 
Email: jindrova.michaela@post.cz  
 
Soutěžní prostory: 
Atletická hala 
Starobělská 1392/74 

700 30 Ostrava 
 
Příjezdy a parkování: 
Placené parkoviště u Atletické haly pro osobní automobily – 70Kč/den 
 
Parkování pro autobusy je v omezeném počtu, na místě budou autobusy odkázané na okolní parkoviště. 
 
 
Registrace a startovné:  
 
Startovné bude placené na účet na základě vystavené faktury pořadatelem.  
Registrace od 7:00 do 12:00.  
 

Vchod pro soutěžící bude oddělen od vstupu od diváky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stravování: 

 Bude zajištěn bufet v prostoru Atletické haly.  
 

Ubytování: 
Přespání v tělocvičně objednávejte do 29.9.2021 na emailu jindrova.michaela@post.cz. 
Kapacita míst je omezená.  

                     
Šatny a WC: 
Šatny a WC jsou zajištěny v areálu Atletické haly. Pořadatel neodpovídá za osobní věci odložené v šatnách.  
Do šaten můžou pouze soutěžící a soutěžní doprovod.  

 
Prostorové zkoušky: 
Sobota: 7:15 – 8:30  
 
Hudební doprovod:         
Hudba musí být nahrána v systému Qscore před zahájením soutěže.  
 
Zvukař: Petr Ohřál 
Hlasatel: Nikola Kováříková 
 
Soutěžní plocha:               
Pódium 12 x 12 metrů, pro pochodové defilé 7 x 25 m, povrch standardizovaný, umělohmotný 

 
Vstupné: 

 Vstupné 150 Kč 

Děti do 15 let 70Kč 
 
Ostatní informace: 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů, tabletů. 
Videozáznam nepořizujeme, použití vlastní kamery je možné pouze z prostoru pro diváky. 

 
Program: 

 Registrace    7:00 – 12:00 
 Prostorotvé zkoušky   7:15 –  8:30 
 Brífing vedecoucíh   8:40 
 Zahájení soutěže  9:00 
 

Harmonogram soutěžního dne bude dle startovních listin, které budou zvěřejněny na stránkách 
www.majoretsport.cz. 
 
 
 
Ostatní informace: 
 
COVID opatření 
 
V době konání kvalifikačního kola se epidemiologická opatření budou řídit aktuálním 
Mimořádným opatřením MZ CR. Aktuální informace můžete průběžně sledovat na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví. 
 

Žádáme všechny soutěžící a jejich vedoucí, aby udržovali čistotu a pořádek v celém  
areálu soutěžní haly. 
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