Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu,
Mistrovství ČR mažoretek
(MČR)
2022

Finále skupin a malých formací třídy A a B
28. až 29.05.2022
04.06.2022
Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR a pravidly soutěže
Intenational Federation Majorettes Sport, zde je odkaz
http://majoretsport.cz/mcr/pravidla/

Pořadatel finálových kol
Česká federace majetkového sportu Praha, IČ: 659 14 031
V souladu se Soutěžmím řádem a ústředními propozicemi 2022 se vydávají

tyto místní propozice soutěže
Kontakt: majoretsport@centrum.cz, mobil: 731440909, Marta Pavelková
Informace: info@majoretsport.cz
Soutěžní prostory:
Sportovní centrum Naparia, Smetanovo nábřeží, https://www.napariasport.cz

Příjezdy:
Hala je umístěna u hlavní silnice č. 35 ve směru na Teplice nad Bečvou-Valašské Meziříčí,
po levé straně, vpravo řeka Bečva
Parkování přímo u haly pro omezený počet aut, případně v Teplické ulici, parkovací systém
města je uveden v příloze, sobota odpoledne a neděle jsou bez poplatků za parkování
Místní doprava: autobus, zastávka Partyzánská (300 m /5 min. od haly)
Vlak: stanice Hranice-město, docházková vzdálenost cca 1,5 km
Vstup pro diváky na tribunu přes recepci s barem, dodržujte, hlavní vchod vede na
soutěžní plochu
Vstup pro soutěžící hlavním vchodem
Registrace:
U hlavního vstupu, od 07:30 h – 9:00 h nebo po ohlášení na mobil: 731440909,
 šatny (přidělení u vstupu)
 kontrola úhrady startovného, platby v hotovosti (skupina 1000 Kč, malé formace 500
Kč)
Ubytování, stravování:
Nabídka ubytování
https://majoretsport.cz/29-rocnik-mistrovstvi-ceske-republiky-v-mazoretkovem-sportu-2022/
Stravování
K dispozici je restaurace v přízemí haly, bar a stánkový prodej rychlého občerstvení
Šatny:
Šatny a náhradní prostory pro převleky jsou připraveny, žádáme toleranci, jsou v omezeném
počtu
Soutěžní disciplíny:
Dle startovních listin na: www.majoretsport.cz a u vstupu v hale
Prostorové a akustické zkoušky:
Prostorové zkoušky v hale na standardizované ploše, jen nástupy a odchody
Akustické zkoušky nejsou nutné
Prostorové a akustické zkoušky jsou ukončeny 15 min. před zahájením soutěže, dbejte
tohoto pokynu, začínáme dle programu.
Hudební doprovod:
Nahráno ve Qscore, vhodný náhradní nosič (fleška) s sebou
Živé vysílání:
On-line přenos přístupný z www.majoretsport.cz
Vstupné:
Vstupné 100 Kč, mládež do 15 let 50 Kč
Účastníci soutěže a děti do 6 let vstupné nehradí
Ostatní informace:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd.
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, mobil:
731440909, po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány

Program:
Itinerář soutěžních disciplín a věkových kategorií, pořadatel si vyhrazuje právo na případnou
změnu (např. urychlení zrušenými starty, zdržení pauzami pro úpravy kostýmů)
07:30 h prezence
08:30 h brífink vedoucích
09:00 h zahájení
09:30 h starty v pořadí dle startovních listin, včetně přestávek

