Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
2022

Kvalifikace skupin a sóloformací výkonostní třídy „A“ a „B“
Hradec nad Moravicí

sobota 23. 04 a neděle 24. 04

Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR, pravidly soutěže IFMS
a Provozním řádem sportovní haly
V souladu s uvedenými předpisy vydává místní pořadatel
tyto
„místní propozice soutěže“

Místo konání soutěže
Sportovní hala ZŠ, Opavská 217, Hradec nad Moravicí
GPS: 49° 52′ 20.599″N 17° 52′ 38.163″E
Organizátoři soutěže
Mažoretky Charlie z.s., Hradec nad Moravicí
Ředitel soutěže
Tomáš Hoza, předseda z. s. Mažoretky Charlie, tel.: +420 605 816 997
e-mail: t.hoza@seznam.cz
Řízení nástupů
Dana Černá, Michal Hovorka
Registrace
Miroslava Vincurková, Radka Uvírová
Sobota, Neděle od 07:00 hod. Sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí – vstup malá tělocvična.
Zdravotník
Petr Badaj
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Hlavní rozhodčí
Monika Bergerová, Náchod
Komisař pro zpracování výsledků
Ing. Marta Budinová
Ozvučení
Pavel Humplík
Fotodokumentace
Milan Reichel, Filip Gros, Tomáš Hoza
Příjezdy
Sobota, Neděle od 06:45 hod., Sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí, Opavská 217, 747
41 Hradec nad Moravicí.
Parkování pro účastníky mistrovství: hlavní cesta u školy, ulice Podolská, parkoviště
u obchodu na náměstí, osobní vozidla (nikoliv autobusy) je možné také zaparkovat
na velkém parkovišti pod zámkem, směr Kajlovec, cca 500 m od školy. Pro autobusy
u nádraží Hradec – na místě se řiďte pokyny pořadatelské služby.
Pozor: Není možné parkovat podél řeky v ulici pod školou. Budete odtaženi.
Ubytování
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Startovné
viz: https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ustredni-propozice-a-soutezni-rad2021.pdf
•
•

připsáním na účet: 237691284/0300
v hotovosti u registrace (výjimečně)

Šatny a WC
Šatny a sociální zázemí jsou zajištěny v prostorách školy a sporotvní haly, rozdělení šaten
bude dle prostorových dispozic poskytnutých školou. V rámci zachování pořádku a klidné
organizace, včetně zajištění nevniknutí nepovolaných osob, bude příchod a odchod ze šaten
řízen bezpečnostní agenturou.
Rozcvičení, prostorové zkoušky
Pořadatelé mají právo stanovit časový rozsah rozcvičení a zkoušek v soutěžních prostorách
(na pódiu a na trase defilé). Pokud nejsou prostorové zkoušky řízeny místním pořadatelem,
platí pořadí prostorových zkoušek dle startovní listiny. Pořadatel je oprávněn zkoušející
přerušit a vykázat ze soutěžního prostoru.
Není povolen opožděný trénink nebo předvádění ucelených soutěžních sestav nebo jejich
částí. Na pódiu je možno vyzkoušet pouze nástup a odchod, dopad osvětlení na předvedení
soutěžní sestavy. Nejméně 15 minut před zahájením soutěže nejsou zkoušky a rozcvičování
povoleny. Porušení ustanovení a), b), c) se penalizuje srážkou technickým rozhodčím, ve
výši dle soutěžních pravidel.
Pódium 12 x 12 metrů, pro pochodové defilé 4 x 25 m, povrch standardizovaný,
umělohmotný. Nástup i odchod ZPRAVA z pohledu diváka.
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Hudební doprovod
a) audio záznam doprovodné hudby se přikládá (nahrává) k přihlášené formaci do QScore
b) pokud není doprovodná hudba zadaná ve QScore, pak nosiče audio záznamů předává
vedoucí (nebo jím pověřená osoba) po ohlášení u zpracovatelů výsledků, poté na stanovišti
zvukaře před soutěžním vystoupením, v pořadí dle startovní listiny:
• nesmí se předávat nosič dřív, než skončí produkce a hudební doprovod je ukončen,
• základní typ přehrávačů MP3 pro USB,
• na záznamu označit správně název skladby a jména startujících shodně se startovní
listinou, případně uvést před skladbu startovní číslo.
Zkušební test nahrávek před soutěži zadáním ve QScore není nutný.
Videozáznam
Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorech, technický rozhodčí je
u dané skupiny nebo sóloformace penalizuje srážkou -0,10 bodu. Pořizování audiovizuálních
záznamů soutěžních sestav nesmí narušit průběh a výsledky soutěže. Pro pořizování tzv.
diváckých záznamů není možné napojení kamer na přípojku elektrického proudu
ze stanoviště zvukaře a ze stanoviště poroty. Použití kamery či fotoaparátů je možné pouze
z prostoru pro diváky. Pořadatel je oprávněn stanovit a kontrolovat zvýšené vstupné pro
osoby, které pořizují audiovizuální záznamy soutěžních sestav a záznamy z průběhu
soutěže.
Vstupné
Rodiče a ostatní veřejnost hradí vstupné 100,- Kč, děti do 6. let 50,- Kč. Účastníci soutěže,
vedoucí a trenéři vstupné nehradí.
Spolupořadatelé
Město Hradec nad Moravicí
ZŠ v Hradci nad Moravicí
SDH Žimrovice, PČR Opava, MP Opava
Čestné předsednictvo
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MSK
Mgr. Patrik Orlík, starosta města Hradec nad Moravicí
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města Hradec nad Moravicí
Zdeněk Bareš, radní města Hradec nad Moravicí
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ:
Stravování bufet v prostoru školy.
Startovní listiny se zveřejňují na www.majoretsport.cz
Změny ve startovních listinách, jako počty startujících, změna jména, vyškrtnutí, na stanovišti
zpracování výsledků.
Vyhlášení výsledků od 6. místa, k vyhlášení se připraví vždy soutěžící z odsoutěženého
bloku dle startovní listiny.
Diplomy za 7. a další místo k vyzvednutí u stanoviště hlasatele.
Výsledkové listiny se zveřejňují na www.majoretsport.cz po každém vyhlášení.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů.
prostory není možné uzamykat, proto poučte své svěřence, že je nutné si veškeré cennosti
ponechat doma, popřípadě uschovat u vedoucích jednotlivých skupin.
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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!!!
Je-li rodič součástí týmu, trenér nahlásí tohoto rodiče u registrace a zaplatí vstup 100,- Kč do
prostor pro mažoretky. Maximální počet doprovodu je dle velikosti týmu a to na 10 mažoretek
1 doporovod, mimo vedoucího týmu.
V případě, že mažoretka dojede později, domluvte se s rodiči, že si ji vyzvednete venku před
halou, rodiče nebudou moci své děti do šaten doprovodit, dost často pak vzniká problém
s převzetím mažoretky u registrace, kde jsou další týmy. V případě odvozu mažoretky dříve,
například po odsoutěžení, taktéž se domluvte s rodiči o předání svřence venku před halou.
Důrazně žádáme všechny vedoucí týmů, aby poučili o těchto pravidlech rodiče svých
mažoretek, není žádoucí, aby následně vznikala různá nedorozumění. Toto opatření je na
ochranu soukromí všech soutěžících mažoretek.
Žádáme vedoucí týmů, kteří dojedou k registraci později, aby toto oznámili na email:
t.hoza@seznam.cz.
Děkujeme za pochopení.
Rámcový program:
Časy zahájení, soutěžních disciplín a věkových kategorií jsou orientační, pořadatel
si vyhrazuje právo na změnu.
SOBOTA
07:00
07:00
08:30
08:30
09:00

14:00
08:20
09:00
09:30

09:30

Registrace - Sportovní hala – vstup malá tělocvična
Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)
Brífink vedoucích
Zvukový klid
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Nástup vedoucích na plochu
Fanfára MČR, hlasatelský úvod
Zahájení soutěže

NEDĚLE
07:00
07:00
08:30
09:00

14:00
08:20
09:00

Registrace - Sportovní hala – vstup malá tělocvična
Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)
Brífink vedoucích, Zvukový klid
Zahájení soutěže

Podrobný program bude sestaven až po upřesnění počtu soutěžících v kvalifikaci, rozpis
bude dle startovní listiny.

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchu a věříme, že se vám v Hradci nad Moravicí
bude líbit.
Mažoretky Charlie
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