Bělotínský pohár
O pohár obce Bělotín

POHÁROVÁ SOUTĚŽ
Soutěž je zařazena v projektu Šance talentům v soutěžní sezóně 2022
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu

Bělotín
sobota 26.03.2022

Místní 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, místostarosta, Mgr. Tomáš
Navrátil, ředitel školy
Vedoucí soutěže: Marta Pavelková, 731440909
Opatření vzhledem ke koronavirové krizi
S účinností ode dne 1. března 2022 neplatí pro sportovní aktivity a akce v souvislosti
s koronavirovou pandemií žádná opatření, která omezují jejich pořádání či počty
zúčastněných osob a diváků.
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Ochrana dýchacích cest je stanovena Mimořádným opatřením-ochrana dýchacích cest
S účinností ode dne 25. října 2021 musí mít diváci přítomní na sportovních utkáních
ochranné prostředky dýchacích cest
Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:
 sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti ma
sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi
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
naplnění kapacity soutěže, termín ukončení přihlášek byl zkrácen.
Doprovodný program:
Zabíjačka na fotbalovém hřišti naproti škole
Příjezdy:
Vlak, zastávka Bělotín, ke škole pěšky
Vlastní auta, autobusy, dbejte pokynů místních pořadatelů
Registrace: přidělení šaten ve vestibulu školy 07:00 h – 09:00 h
Hudba: náhradní hudba na mp3 (flash)
Soutěžní plocha: upravená na 10 x 10 metrů (typizovaná plocha, jako v MČR)
Podpora: startovní listiny, výsledky zveřejněné na www.majoretsport.cz
Startovné: 250 Kč malá formace, 500 Kč velká formace 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 vstupu do budovy
Ceny: diplomy za každé místo dle výsledkové listiny, medaile 1.- 3. místo,
Pohár obce se uděluje klubu, který určí čestné předsednictvo
Program: začátek v 09:00 h, program dle startovních listin bude zveřejněn po uzávěrce
přihlášek

