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Více než 900 malých formací a téměř 200
skupin se utká v nadcházejícím Mistrovství
České republiky v mažoretkovém sportu.
V tomto, již 25. ročníku, se bude opět sou-
těžit ve dvou výkonnostních třídách, A a B.

Kvalifikační a finálová kola proběhnou cel-
kem v 11 městech po celé České republice.
V rámci kvalifikace zavítají soutěžící také
do našeho města, a ío 14, 4.2o1B. Již pátým
rokem jsou pořadateli jednoho z kvalifikač-
ních kol mažoretky Charlie, pod záštitou
ČrUS a ve spolupráci s městem Hradec nad
Moravicí. Za dvacet pět let konání MČR bude
město Hradec nad Moravicí vítat mažoretky
již poosmnácté.

Pro příznivce mažoretkového sportu přiná-
šíme malý přehled soutěžních klánív rámci
celé sportovní sezóny 201B.

Kvalifikační kola začínají od poloviny břez-
na, prvním městem je Bystřice nad Olší,
poté mažoretky postupně zavítají do Ho-
řic, Nýrska, Dolního Benešova, Chotěbo-
ře, 14. 4. 2018 do Hradce nad Moravicí,
pokračovat se bude ve Štětí a lvančicích
u Brna. Finále výkonnostní třídy B se ode-
hraje v Kladně (hůlka, třásně), finále A bude
v květnu hostit Karviná (náčiní hůlka) a Ná-
chod (náčiní poms. flag, mix, show majo-
rettes). Podrobnější informace získáte na
www.majoretsport.cz. Výkonnostní třída
B se vyhlašuje pro soutěžící, kteří nemají
ještě osvojená pravidla, jsou začátečníci,
startují v nové disciplíně, nebo na mist-
rovství ještě nestartovali. Soutěžícím je ale
touto výkonnostní třídou dána možnost
zapojit se do republikového mistrovství,
medailisté mohou postoupit do finálo-
vého kola výkonnostní třídy A. Soutěžící
výkonnostní třídy A budou také usilovat

o nominaci na mistrovství Evropy, které
se koná v chorvatsku, a mistrovství 5vě-

ta bude probíhat opět v Praze, 21.-25. B.

2018, ve sportovní hale Královka (více na

www.ifms- majo rettes.co m).

Pro soutěžící jsou připraveny další soutěže
jako je 5ilesia Grand Prix v Ostravě-Porubě,
již 7. Memoriál Jiřího Necida ve Vimperku,
Grand Prix v Pazardzhiku (Bulharsko) a na
podzim bude ještě Grand Prix v Moskvě
(Rusko). Letos poprvé v historii mažoret-
kového sportu se koná mistrovství Asie,
v hlavním městě Kyrgyzstánu v Bisheku,
a to ve dnech 20.-22, 4. 2018, což dosvěd-
čuje, že se mažoretkový sport šíří nejen Ev-
ropou, ale už i Asií. Všechny soutěže budou
vysílány živě a převážně budou komento-
vané. Přístup pro národní mistrovství (MČR)
je z www.majoretsport.cz a pro mezinárod-
ní soutěže www.ifms-majorette5.com.

Českó federace mažoretkovéh o sportu
a mažoretky Charlie
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Šestý ročník nepostupové soutěže Hradec-
ká hůlka se konal již tradičně ve sportovní
hale zš Hradec nad Moravicí a můžeme říci,
že byl stejně úspěšnýjako všech pět přede-
šlých kol. Zájem soutěžících o Hradeckou
hůlku je každým rokem velký a těší nás, že
se k nám soutěžní týmy vrací opakovaně
i to, že přibývá týmů, které u nás ještě ne-
soutěžily.

Letošní soutěžní klání navštívilo 430 divá-
ků a soutěžilo 389 mažoretek z 22 týmů.
Soutěž probíhala v kategorii A i B od só-
loformací až po pódiové sestavy, celkem
startovalo 222 formací. Mažoretky cvičily
s náčiním baton i pom pom. Celá akce trvala
více než 13 hodin a předalo se 570 medailí.
Také náš tým si odnesl cenné kovy - naše
umístění si můžete přečíst v sekci úspě-
chy na našich webových stránkách http://
www.mazoretky-charlie.czl. Soutěž přišli
podpořit starosta města pan Josef Vícha
s chotí společně s místostarostou města
Mgr. Patrikem Orlíkem. Pan starosta v úvodu
soutěže přivítal diváky a mažoretky krát-

kým proslovem. Za skvělou podporu města
opravdu moc děkujeme.

Také v letošním 6, ročníku Hradecké hůl-
ky jsme se zapojili do projektu Šance ta-
lentům, který probíhá pod záštitou České
federace mažoretkového sportu. Tento
projekt je určen klubům a soutěžícím, kte-
ří dosud na MČR v mažoretkovém sportu
nestartovali - nominovaní se takto mohou
zúčastnit MČR za podmínek daných ČFMS.
V letošním roce porota nominovala tým
Mažoretky POM POM Dance z Týniště nad
Orlicí.

Za organizáíory soutěže děkujeme všem
rodičům. kteří byli ochotni nám pomoci
s organizací, dále naše poděkování pa-
tří ZŠ Hradec nad Moravicí za spolupráci

a zázemí, které nám vytvořili, SDH Žimro-
vice za celodenní dozor a Městské policii
Opava za pomoc při organizaci příjezdu
všech soutěžících a hostů. Ochranu pro-
stor, šaten a klidného průběhu soutěže
nám poskytla Česká ochranná služba a.s.

Všem našim mažoretkám blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí v letošní sportov-
ní sezóně, především na MČR, které pro
nás začíná kvalifikačním kolem 14. dubna
2O1B zde, v Hradci nad Moravicí. Trenér-
kám děkujeme za kvalitní přípravu a pře-
jeme hodně sil do další práce. Fotografie
z celého soutěžního dne najdete v sekci
fotogalerie na našich webových stránkách
http://www.mazoretky-cha rlie.czl.

Mažoretky Charlie
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