Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Mistrovství ČR mažoretek
2017

Kvalifikace skupin a sóloformací výkonostní třídy „A“ a „B“
Hradec nad Moravicí

sobota 1. 4. 2017

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

Pořadatel kvalifikačního kola:
Mažoretky Charlie z.s.,
Na Tylovách 553, 747 41 Hradec nad Moravicí,
v souladu se Soutěžmím řádem a ústředními propozicemi 2017 vydává

místní propozice soutěže
Kontakty na místního pořadatele soutěže:
Ředitel kvalifikace:
Tomáš Hoza, předseda z. s. Mažoretky Charlie, tel.: +420 605 816 997
e-mail: t.hoza@seznam.cz
Registrace:
Sobota 1. 4. 2017 od 7:00 hod. Sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí
Soutěžní prostory:
Sportovní hala ZŠ, Opavská 217, Hradec nad Moravicí
Soutěžní disciplíny:
Dle startovních listin zveřejněných na www.majoretsport.cz
Příjezdy:
Sobota 1. 4. 2017 od 6:30 h, Sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí, Opavská 217, 747 41
Hradec nad Moravicí. Parkování pro účastníky mistrovství v okolí školy, ulice Podolská,
parkoviště u obchodu na náměstí, pro autobusy u ZD Hradec – na místě se řiďte pokyny
pořadatelské služby.
Ubytování:
Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Registrace:
Sobota 1. 4. 2017 od 7:00 hod. Sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí, Opavská 217, 747
41 Hradec nad Moravicí – vstup malá tělocvična, od 10:00 hod. vstup sportovní hala.
Startovné – sólo 250Kč, duo-trio 300Kč, mini 600Kč a skupina 2000Kč. Startovné „Šance
talentům“ – sólo 150Kč, duo-trio 180Kč, mini 360Kč a skupina 1200Kč. Startovné uhradíte při
registraci.
Šatny a WC:
Šatny a sociální zázemí jsou zajištěny v prostorách školy a sporotvní 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. Děkujeme za pochopení.
Stravování:
Bufet v prostoru školy. Dále nabízíme možnost zajistit teplý oběd v prostorách školy (polévka
masový vývar, kuřecí přírodní plátek s rýží, cena 65,-kč ) – v případě zájmu prosím,
kontaktujte nejpozději do 27. 03. 2017, Tomáš Hoza, předseda z. s. Mažoretky Charlie, tel.:
+420 605 816 997, e-mail: t.hoza@seznam.cz
Prostorové a akustické zkoušky:
Zkouší se jen nástupy a odchody, akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 min.
před zahájením soutěže.
Pódium 12 x 12 metrů, povrch standardizovaný, umělohmotný.
Hudební doprovod:
Vlastní kvalitní hudba na CD a flash disku. Vedoucí zodpovídá za přesné a včasné předání
hudby zvukaři před vystoupením.
Videozáznam:
Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorech, technický rozhodčí je u
dané skupiny nebo sóloformace 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. Použití kamery či fotoaparátů je možné pouze z
prostoru pro diváky. Pořadatel je oprávněn stanovit a kontrolovat zvýšené vstupné pro
osoby, které pořizují audiovizuální záznamy soutěžních sestav a záznamy z průběhu
soutěže.
Fotodokumentace:
Tomáš Hoza, Milan Reichel
Živé vysilání:
Ondřej Veselý
Vstupné:
Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí. Rodiče a ostatní veřejnost hradí
vstupné 60,- Kč, děti do 6 let zdarma.
Stánkový prodej:
Špica dárky, kosmetika Mary kay
Spolupořadatelé:
Město Hradec nad Moravicí
SDH Hradec nad Moravicí, PČR, MP Opava
ZŠ v Hradci nad Moravicí

Čestné předsednictvo:
Josef Vícha, starosta města
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města
Ostatní informace:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů.
Videozáznam nepořizujeme, použití vlastní kamery je možné pouze z prostoru pro diváky.
Zdravotní dozor - bude zajištěn po celou dobu soutěže ve sportovní hale.
Program:
Časy soutěžních disciplín a věkových kategorií jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo
na změnu.
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Registrace - Sportovní hala – vstup malá tělocvična
Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)
Brífink vedoucích
Zvukový klid
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Nástup vedoucích na plochu
Fanfára MČR, hlasatelský úvod
Skupiny „A“ BAT MARCH (cadets, junior, senior)
Sóloformace „A“ v pořadí BAT, POM, MIX mini (cadets, junior, senior)
Skupiny „A“ v pořadí BAT, POM, MIX (cadets, junior, senior, grandsen)
Vyhlášení výsledků skupin, sóloformací (oběd rozhodčí)
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ODPOLEDNÍ PROGRAM
Skupiny „B“ v pořadí BAT, POM (littlecadet, cadets, junior, senior)
Sóloformace „B“ v pořadí BAT, POM (littlecadet, cadets, junior, senior)
Vyhlášení výsledků skupin, sóloformací
Zakončení soutěže.
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Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchu a věříme, že se vám v Hradci nad Moravicí
bude líbit.
Mažoretky Charlie

