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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  
Stochov  

 
15. 4. 2023 

 
Soutěž finančně podporuje město Stochov  

 

 
 

Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR, soutěžními pravidly IFMS a 
Provozním řádem sportovní haly 

V souladu s uvedenými předpisy vydává místní pořadatel 
 tyto 

„místní propozice soutěže“ 
 

 
Kontakty na místního pořadatele soutěže  
Mažoretky Květinky T.J. Sokol Kladno a město Stochov  
Martina Formánková, T.J. Sokol Kladno, tel. +420 605228453,  
email: martina.tumovaaa@seznam.cz 
 
Místo konání soutěže - sportovní hala Stochov, U stadionu 531, Stochov 
GPS 50.1466000N, 13.9505000E 
 
Příjezdy  
Od 7:30 h 
Parkování pro účastníky mistrovství na parkovišti u haly, pro autobusy i osobní auta  
 
Otevření haly a registrace  
od 7:30 h 
 
Startovné  
Předepsáno ze startovních listin dle klubu a počtu formací v něm, ve výši dle soutěžního řádu  

- Platba formou faktury. Faktury Vám budou odeslány na maily, které máte uvedené v 
Qscore.  

 
Vstupné  
zdrama 
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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.  
 
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 
 
Zvukař 
Tomáš Baroch 
 
Moderátorky 
Kateřina Burianová  
 
Startovní listiny  
se zveřejňují na www.majoretsport.cz 
 
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    Otevření haly, 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 
 
 
 
 
 

ZMĚNY V PROGRAMU JSOU VYHRAZENY,  
ČASY JSOU ORIENTAČNÍ  

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ 


