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Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu®, 
Mistrovství ČR mažoretek® 

2020 
 
 
 
 
 
 

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

Pardubice 
neděle 15.03.2020 

 

 
 

 
 

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

 
Pořadatel kvalifikačního kola : 

Pm Stars Pardubice, z.s. 
 

v souladu se Soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2020 vydává 
místní propozice soutěže 

 
 
Kontakty na místního pořadatele soutěže : 
Kontaktní osoby: Ing Daniel Tlapák, Mgr. Veronika Tlapáková 
Tel.: +420607603137, +420777349063 
e-mail: pmstars@email.cz 
webové stránky: www.pmstars.cz 
 
Spolupořadatelé a donátoři: 
Město Pardubice 
 
Soutěžní prostory :  
Sportovní hala, V Ráji 311, 530 02 Pardubice V-Zelené Předměstí 
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Hala a parkování:  
 
 
Oranžově je označená hala, kde se soutěž bude konat. 
Modře je označena velká parkovací plocha (vhodná pro autobusy), s osobními auty lze parkovat v přilehlých 
ulicích, pouze upozorňujeme na síť jednosměrek v oblasti.  
 

 
 
Příjezdy:  
Neděle 15.3.2020 
 
Registrace a startovné : 
Neděle od 7,00 do 12,00 hodin ve sportovní hale. 
Startovné – malé formace 500 Kč a skupina 2000 Kč je placena předem na účet na základě zaslané faktury 
 
Stravování a ubytování se nezajišťuje. 
 
Rychlé občerstvení je přímo v hale. 
 
Šatny a WC : 
 
WC v hale i u šaten, šatny budou vždy pro více soutěžících klubů, proto žádáme o vzájemnou ohleduplnost v 
průběhu přípravy na soutěž.  
Po ukončení soutěže žádáme vedoucí o zajištění pořádku v šatně, kterou měla skupina k dispozici.              
V opačném případě může být z dané šatny účtován finanční poplatek za úklid nebo škodu. 
 
Za osobní a cenné věci pořadatel ani vyhlašovatel 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 min. před zahájením 
soutěže. Nedodržování se může hodnotit jako porušení soutěžního řádu. 
 
 
 

http://www.majoretsport.cz/
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Hudební doprovod:                                                                                                                                   
Vkládejte přímo do aplikace QScore k přihlášce, s sebou mějte pro jistotu i hudební záznam na CD a flash 
disku. Dbejte na kvalitu nahrávky.                                                                  
Vedoucí odpovídá za správnou nahrávku nebo za včasné předání zvukaři před vystoupením. 
 
Videozáznam: 
Použití vlastní videokamery je možné pouze v prostoru pro diváky, bez stativu!    
Není povoleno napojovat se na přípojky elektrického proudu u zvukaře ani u stanoviště poroty. 
Pořizování audiovizuálních záznamů soutěžních sestav nesmí narušit průběh soutěže. 
 
Vstupné: 
Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí. 
Diváci, rodiče a ostatní doprovod hradí vstupné 50 Kč. 
Děti do 6 let zdarma 
 
Živé vysílání: 
Beautysport 
On-line přenos výkonnostní třídy A a výkonnostní třídy B 
 
Zdravotnické zabezpečení: 
Bude zajištěno po celou dobu soutěže. 
 
Ostatní informace: 
Místní pořadatel a ani vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za ztrátu věcí majetku účastníků, jako jsou 
videokamery, fotoaparáty, mobilní telefony, peněženky, kostýmy, náčiní a další, včetně škod na nich.. 
 
Nepoužívejte sypké, gelové a nalepovací třpytky. Předejdete tak zbytečné penalizaci a eliminujete nároky na 
jejich odstraňování při úklidu.  
 
V soutěžním prostoru (plocha a okolí) platí přísný zákaz konzumace jídla a pití. Rovněž žádáme, aby soutěžící 
respektovali, že v kozačkách mohou pouze na plochu pro ně určenou.  
 
Výsledkové listiny budou zveřejněny v místě startu u startovní plochy, na www.majoretsport.cz a dále budou 
uvedeny v ročence 2020 
 
Program : 
 
od 7:00  Registrace  - sportovní hala 
07:00 – 8:30   Prostorové a zvukové zkoušky 
08:30    Brífink vedoucích 
09:00    Zahájení 
09:30  Soutěže výkonnostní třídy „B“  

Soutěž výkonnostní třídy „A“ 
 
 
Změny v programu jsou vyhrazeny, časy jsou orientační. 
 
SLED DISCIPLÍM S ČASOVÝM ROZPISEM BUDE ZVEŘEJNĚN VE STARTOVNÍCH LISTINÁCH  
 
VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME USPĚT A PROBOJOVAT SE DO VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍ 
 

http://www.majoretsport.cz/

