Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu®
2022 (MČR)
Česká federace mažoretkového sportu, Praha

Kvalifikační kolo Stochov

7. a 8.5. 2022
Soutěž finančně podporuje město Stochov

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 Stochov, U stadionu 531, Stochov
GPS 50.1466000N, 13.9505000E
Organizátoři soutěže
Mažoretky Květinky T.J. Sokol Kladno, město Stochov
Ředitel soutěže
Martina Tůmová, T.J. Sokol Kladno, tel. +420 605228453, email: martina.tumovaaa@seznam.cz
Řízení nástupů
Michal Hovorka
Registrace
od 7:30 h, Sportovní hala Stochov, U stadionu 531, Stochov
Zdravotník
Hodnotitelé
Hlavní rozhodčí
Monika Bergerová, Náchod
Asistenti, servis
Komisař pro zpracování výsledků
Ing. Marta Budinová
Ozvučení
Tomáš Baroch
Fotodokumentace
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Režie
Marta Pavelková
Startovné - předepsáno ze startovních listin dle klubu a počtu formací v něm, ve výši dle soutěžního řádu
formou faktury, malá formace 500 Kč (sólo, duo-trio, mini), skupina 1 000 Kč, úhrada
 v hotovosti u registrace
Příjezdy
Od 7:30
Parkování pro účastníky mistrovství na parkovišti u haly, pro autobusy i
osobní auta
Otevření haly a registrace od 7:30 h
Vstupné
zdrama
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.
Šatny
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.
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
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
Provozní informace
 cílem organizace a řízení soutěžního programu je zajistit soutěžícím optimální podmínky pro
předvedení jejich soutěžních sestav, připomínky k organizaci směřujte k řediteli soutěže
 soutěžní plocha 12 x 12 m je vyznačená překrytým, standardizovaným povrchem, ochranné pásmo
2m
 při použití náčiní pom musí dbát soutěžící na kvalitu používaných třásní, spadanými proužky třásní
mohou ohrozit svoji bezpečnost (uklouznutí), případně bezpečnost dalších soutěžících
 bezpečnost mohou také ohrozit spadané nalepovací, sypké, gelové a obdobné třpytky, nalepovaní
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či našívané kameny, proto je nutné tyto omezit nebo je nepoužívat vůbec
Ostatní informace
 sportovní oblečení, reklamní předměty, Zuzana Špicová
 bufet v objektu haly
Startovní listiny se zveřejňují na www.majoretsport.cz
Změny ve startovních listinách, jako počty startujících, změna jména, vyškrtnutí, na stanovišti zpracování
výsledků
Aktuální startovní listiny se tisknou ještě před zahájením soutěže a zveřejňují se v hale (dopsat kde)
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
Upozornění
 pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, ani za ztrátu mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů
atd.
 místní propozice mohou být ještě aktualizovány nebo doplněny v týdnu před soutěží, sledujte
www.majoretsport.cz
Rámcový program:

07:30
07:30 – 08:45

Otevření haly, registrace u vstupu
Prostorové zkoušky, výjimečně zvukové zkoušky, zkušební test zadaných
nahrávek ve QScore není nutný

08:30
09:00
09:20

Brífink vedoucích klubů nebo jejich zástupců
Zahájení
Vlastní soutěž dle startovní listiny
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