
 

 

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu®  
pro výkonnostní třídu A  

 
 
 

Mistrovství ČR mažoretek®  
pro výkonnostní třídu B 

 
 
Kvalifikační kolo malých formací výkonnostní třídy “A” a výkonnostní třídy „B“ 

CHOTĚBOŘ 
18.3.2023 

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

IFMS 

 
 

Pořadatel kvalifikačního kola: 

Junior DDM-SVČ Chotěboř 
mažoretky BELLA Junior Chotěboř,  

dle soutěžního řádu vydává tyto místní propozice 
 

 
 
 
 
 
 

Kontakty na místního pořadatele soutěže: 

Ředitelka soutěže: 
Lenka Ondráčková, vedoucí mažoretek BELLA Junior Chotěboř, tel. 569 626 638; 734744095 
email: mazoretkybella@gmail.com 
 
Místo konání: 

Sportovní hala Chotěboř, Tyršova 794, 583 01 Chotěboř 
 
Příjezdy: 

Sobota 18.3.2023 od 7:00 hodin, Sportovní hala. Parkování v přilehlých ulicích. Autobusy 
prosím hlásit na mail – ondrackova@ddmchotebor.cz  
 
Ubytování: 

Nezajišťujeme.  
 



 

 

Registrace a startovné: 

Sobota 18.3.2023 od 7:00 do 11:00, sportovní hala Chotěboř. Pokud startujete v odpoledních 
hodinách, tak napište, domluvíme se. 
Startovné – dle podmínek stanovených vyhlašovatelem. Viz. soutěžní řád. 
Startovné se hradí předem na účet 43-8449270277/0100, do 16.3.2023. 
Faktury Vám budou odeslány na maily, které máte vedené v qscore. 
 
Občerstvení: 

Po celou dobu soutěže bude otevřen koutek s drobným občerstvením (kuřecí stripsy, 
bramboráčky, smažený sýr, hranolky, párek, káva, čaj, atd). 
 
Vstupné: 

V ceně startovného je volný vstup pro aktivní soutěžící, podle jmenného seznamu 
uvedeného QScore a volný vstup pro doprovod (vedoucí, instruktoři, asistenti – kteří platili 
reg. poplatky). Při vstupu dostanete náramek, který bude viditelně umístěn na části těla. 
V případě, že nebude mít tento náramek na sobě, nebudete vpuštěni do šatny ani na plochu. 
Diváci, rodiče a ostatní doprovod hradí vstupné 100 Kč, děti do 6 let zdarma, pak 50 Kč. 
 
Šatny, WC, hala na rozcvičování: 

V prostorách sportovní haly a Junioru DDM-SVČ Chotěboř, bude rozdělení šaten náležitě 
označeno. V jedné šatně může být umístěno i několik soutěžních měst. Proto žádáme o 
vzájemnou OHLEDUPLNOST během přípravy na soutěž.  
Veškeré kávovary, varné konvice apod. jsou v šatně zakázány!!! Kávu, čaj atd. najdete u nás 
v bufetu. 
Rodiče nemají vstup do šaten povolen!!! 
Po skončení soutěže prosíme vedoucí o zajištění pořádku v šatně, kterou měli k dispozici. 
V opačném případě bude všem soutěžícím z dané šatny účtován finanční poplatek. 

Za osobní a cenné věci pořadatel neručí. 
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele,  
tel. 569 626 638, po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány. 
 
Soutěžní disciplíny: Dle startovních listin zveřejněných na stránkách www.majoretsport.cz 
 
Prostorové a akustické zkoušky:  

Zkouší se jen nástupy a odchody, akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 minut před 
zahájením soutěže, nedodržování se bude hodnotit jako porušení soutěžního řádu a bude za 
něj srážka.  
 
Hudební doprovod: 

Doprovodná hudba zadaná v QScore. Vedoucí zodpovídá za včasné nahrání hudby do 
systému.  
 
Ozvučení:  

Petr Máj 
 
Fotografka: 

Dita Vodáková Frajdlová 
 
Moderátor: 

Ondřej Rázl 
 



 

 

 
Videozáznam: 

Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorách. 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 a možný prostor se omezuje pouze na prostor pro diváky. 
 
 
Zdravotnické zabezpečení: 

Bude zajištěno po celou dobu soutěže ve sportovní hale. Zdravotníka najdete na ploše, kde se 
bude soutěžit – přesné info na ranním brífinku. Zdravotník paní Monika Lancová. Zdravotnice 
bude na nástupu trenérů a bude viditelně označena. 
 
Ostatní informace: 

Místní pořadatel a ani vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za ztrátu věcí majetku účastníků, 
jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily, kostýmy, náčiní a další včetně škody na nich. 
 
Upozornění - ve veškerých soutěžních prostorách (hale, šatnách, WC atd.) je přísný zákaz 
používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod. 
 
Dále je také přísný zákaz vnášení jídla do prvního patra haly! 
 
Prosíme všechny soutěžící a jejich vedoucí a trenéry, aby dodržovali pořádek v celém areálu 
sportovní haly a v prostorách Junioru DDM-SVČ Chotěboř. 
 
Výsledkové listiny budou zveřejněny v místě startu (jak to vyjde časově, vše nejde hned),  
na www.majoretsport.cz a dále budou uvedeny v ročence. 
  
Program: 

07:00 – 11:00 Registrace 
07:30 – 08:30 Prostorové a zkoušky (pouze nástup a odchod) 
08:30   Brífink vedoucích 
09:00    Zahájení 
09:30   Soutěž výkonnostní třídy „A“ 
   Obědová pauza 
   Soutěž výkonnostní třídy „B“ 
 

 
ZMĚNY V PROGRAMU JSOU VYHRAZENY, ČASY JSOU ORIENTAČNÍ 

 
VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ 

 
 


