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Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 
2020 

 

 

 

 

 
Kvalifikace skupin a sólových formací výkonnostní třídy „A“  

Dolní Benešov  
sobota 21. 03. 2020 

 

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

Pořadatel kvalifikačního kola: 

Mažoretky Excelent Dolní Benešov 
Kulturní dům Dolní Benešov 

 

v souladu se Soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2020 vydává 

místní propozice soutěže 

Kontakty na místního pořadatele soutěže: 

Ředitel kvalifikace: Mgr. Miroslav Krist 
 
Kontakty: Mgr. Dagmar Kristová, 730 89 79 29 
 
Soutěžní prostory: 
Sportovní hala, Osada míru 627, Dolní Benešov 747 22 
 
Prezence a startovné: 
Prezence v sobotu od 7:00 – 11:00 hod ve sportovní hale, u vstupu.  
Startovné - na místě při registraci 
 
Parkování: 
Parkovat lze na parkovišti u sportovní haly. 
 
 
Stravování: 
Bufet bude k dispozici od 9:00 hodin.  

http://www.dolnibenesov.cz/
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Šatny a WC: 
Ve sportovní hale bude v jedné šatně umístěno několik soutěžících měst. Proto žádáme 
o vzájemnou ohleduplnost během přípravy na soutěž.  
Po ukončení 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. 
 
Soutěžní disciplíny: 
Dle startovních listin zveřejněných na 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 může hodnotit jako porušení soutěžního řádu. 
Pro dopolední program jsou zkoušky od 7:30 do 8:45 hodin. 
 
Ozvučení:  
Petr Ohřál 
 
Hudební doprovod: 
Pouze kvalitní hudební záznamy na  flash disku. 
Vedoucí odpovídá za přesné a včasné předání zvukaři před vystoupením. 
 
Videozáznam: 
Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorech, technický rozhodčí je u dané 
skupiny nebo sólové formace penalizuje srážkou -0,10 bodu. 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, prostor se omezuje pouze na prostor pro diváky. 
 
Fotodokumentace: 
 
Živé vysílání: Beautysport On-line přenos výkonnostní třídy A www.majoretsport.cz 
 
Vstupné: 
Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí. 
Rodiče a ostatní veřejnost hradí vstupné 90,- Kč. 
 
Z kapacitních důvodů je počet diváků omezen (pokyn majitele sportovní haly).  
Vstup do sportovní haly je povolen jen ve sportovní obuvi. 
 
Ostatní informace: 
Místní pořadatel, ani vyhlašovatel soutěže neodpovídají za ztrátu věcí v majetku účastníků soutěže, 
jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily, kostýmy, náčiní a další, ani za škody na nich.  
 
Zdravotnické zabezpečení: 

• po dobu soutěže ve sportovní hale 
 

http://www.majoretsport.cz/
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V soutěžním prostoru (plocha a okolí) platí přísný zákaz konzumace jídla a pití. Výsledkové listiny 
budou zveřejněny v místě u vchodu do sportovní haly, na www.majoretsport.cz a dále budou 
uvedeny v ročence za rok 2020 
 
 
 
 
 
Program: 
Časy soutěžních disciplín a všech věkových kategorií jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo 
na změnu.  
 
07:00  zahájení prezence 
08:40  brífink vedoucích (místo pro brífink dle pokynů hlasatele) 
09:00  Zahájení soutěže (fanfára MČR, hlasatelský úvod, krátký program) 
09:15  Výkonnostní třída ,,A“ 
 
 
 

Všem soutěžícím přejeme, aby se jim start podařil co nejlépe.  
 
Mažoretky Excelent, Dolní Benešov  


