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Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu pro výkonnostní třídu A® 
 a  

Mistrovství ČR mažoretek pro výkonnostní třídu B ® 
2023 

 
 
 
 
 
 
 

Kvalifikační kolo velkých formací a semifinálové kolo malých formací  
místní pořadatel LEXY Kroměříž 

 
29. 04. 2023 

 

 
 

Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR, soutěžními pravidly IFMS a 
Provozním řádem zimního stadionu 

V souladu s uvedenými předpisy vydává místní pořadatel 
 tyto 

„místní propozice soutěže“ 
 

 
Kontakty na místního pořadatele soutěže 
 Bc. Lenka Sedlářová - ředitelka kvalifikace  
Adresa 
Mažoretky Jany Pavlíčkové z.s., Komenského náměstí 381, Kroměříž, Tel.: 603 288 541 e-mail: 
pavlickova@lexykm.cz 
Soutěžní prostory 
Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965/17, Kroměříž 76701, viz. obrázek mapa: 
https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=12877923&x=17.4068470&y=49.2936478&z=17 
Vstup do haly 
Z bočního vchodu – viz. obrázek mapa: 
https://www.firmy.cz/detail/12877923-sportovni-zarizeni-mesta-kromerize-zimni-stadion-kromeriz.html 
Příjezdy 
Sobota 25. 3. 2023 od 8,00 hodin  
Parkovat lze v okolí zimního stadionu, v případě nedostatku kapacity parkoviště mohou autobusy po 
vyložení vystupujících přejet na parkoviště na Hanáckém náměstí 
Registrace a startovné  
Registrace: sobota 29. 4. 2023 od 7:30 do 13:30 h  
Startovné – dle podmínek stanovených vyhlašovatelem. Viz. soutěžní řád. Startovné se hradí předem na 
účet 2300307329/2010, do 23. 4. 2023.  
Faktury Vám budou odeslány na maily, které máte uvedené v Qscore.  
Stravování 
Přímo na zimním stadionu bude otevřen bufet  – nápoje, párek v rohlíku, hranolky. Ve vedlejší budově je 
pak možné využít služeb restaurace.  
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Šatny a WC 
 V prostorách zimního stadionu 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!  

 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.  
 Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, tel. 603 288 541, 

po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány.  
 Za osobní a cenné věci pořadatel neručí.  

VSTUPNÉ 
V ceně startovného je volný vstup pro aktivní soutěžící, podle jmenného seznamu uvedeného QScore a 
volný vstup pro doprovod (1 vstupenka pro 1 vedoucího na 10 dětí). 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.  
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.  
POZOR vstup na soutěžní plochu je povolen pouze soutěžícím v předepsané soutěžní obuvi a 
trenérům!! 
Hudební doprovod 
Doprovodná hudba zadaná v QScore. Vedoucí zodpovídá za včasné nahrání hudby do systému. 
Zvukař 
Zdeněk Kinc 
Moderátor 
Miroslav Karásek  
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. 
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.  
Žádáme všechny soutěžící a jejich vedoucí a trenéry, aby dodržovali pořádek v celém areálu zimního 
stadionu.  
Výsledkové listiny budou zveřejněny v místě startu a na www.majoretsport.cz a dále budou uvedeny v 
ročence.  
Rámcový program: 
07:30    Otevření stadionu, registrace u vstupu 
07:30 – 08:45  Prostorové zkoušky (pouze nástupy a odchody) 
 
08:45    Brífink vedoucích klubů nebo jejich zástupců 
09:00   Zahájení (s nástupem vedoucích) 
09:20 Vlastní soutěž dle startovní listiny (pozdější příchody povoleny, na místě 1 h 

před startem) 
 
 
 

ZMĚNY V PROGRAMU JSOU VYHRAZENY,  
ČASY JSOU ORIENTAČNÍ  

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ 


