Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
2021

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

neděle 12. září 2021

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 2018 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:
Neděle 12. 09. 2021 od 07:00 hod. Sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí,
Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí – vstup malá tělocvična.
Soutěžní disciplíny:
Dle startovních listin zveřejněných na www.majoretsport.cz
Příjezdy:
Neděle 12. 09. 2021 od 06:45 hod., Sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí, Opavská 217,
747 41 Hradec nad Moravicí.
Parkování pro účastníky mistrovství: hlavní cesta u školy, ulice Podolská, parkoviště
u obchodu na náměstí, osobní vozidla (nikoliv autobusy) je možné také zaparkovat
na velkém parkovišti pod zámkem, směr Kajlovec, cca 500 m od školy. Pro autobusy
u nádraží Hradec – na místě se řiďte pokyny pořadatelské služby.
Pozor: Není možné parkovat podél řeky v ulici pod školou. Budete odtaženi.
Ubytování:
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Startovné:
viz: https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ustredni-propozice-a-soutezni-rad2021.pdf
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Soutěžní prostory:
Sportovní hala ZŠ, Opavská 217, Hradec nad Moravicí

Šatny a WC:
Šatny a sociální zázemí jsou zajištěny v prostorách školy a sporotvní haly, rozdělení šaten
bude dle soutěžících skupin. V rámci zachování pořádku a klidné organizace, včetně
zajištění nevniknutí nepovolaných osob, bude příchod a odchod ze šaten řízen bezpečnostní
agenturou.
Stravování:
Bufet v prostoru školy.
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, pro pochodové defilé 4 x 25 m, povrch standardizovaný,
umělohmotný. Nástup i odchod ZPRAVA z pohledu diváka.
Hudební doprovod:
Vlastní kvalitní hudba na CD a flash disku. Vedoucí vystupujícího týmu 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.
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Fotodokumentace:
Tomáš Hoza, Milan Reichel
Vstupné:
Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí. Rodiče a ostatní veřejnost hradí
vstupné 100,- Kč, děti do 5. let zdrama.
Spolupořadatelé:
Město Hradec nad Moravicí
ZŠ v Hradci nad Moravicí
SDH Žimrovice, PČR Opava, MP Opava
Čestné předsednictvo:
Mgr. Patrik Orlík, starosta města Hradec nad Moravicí
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města Hradec nad Moravicí
Zdeněk Bareš, radní města Hradec nad Moravicí
Zdravotní dozor - bude zajištěn po celou dobu soutěže ve sportovní hale.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ:
COVID opatření
Konání kvalifikačního kola se řídí aktuálním epidemiologickým opatřením. VIZ níže – příloha
Epidemiologická opatření MO MZCR.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů.
Šatny není možné uzamykat, proto poučte své svěřence, že je nutné si veškeré cennosti
nechta doma, popřípadě uschovat u vedoucích.
Videozáznam nepořizujeme, použití vlastní kamery je možné pouze z prostoru pro diváky.
Žádáme všechny soutěžící a jejich vedoucí, aby udržovali čistotu a pořádek v celém
areálu školy a haly, taktéž v šatnách a na toaletách, je to vizitka každého týmu.
Rodiče mají do šaten ZÁKAZ VSTUPU.
Je-li rodič součástí týmu, trenér nahlásí tohoto rodiče u registrace a zaplatí vstup 100,- Kč do
prostor pro mažoretky. Maximální počet doprovodu je dle velikosti týmu a to na 10 mažoretek
1 doporovod, mimo vedoucího týmu.
V případě, že mažoretka dojede později, domluvte se s rodiči, že si ji vyzvednete venku před
halou, rodiče nebudou moci své děti do šaten doprovodit, dost často pak vzniká problém
s převzetím mažoretky u registrace, kde jsou další týmy. V případě odvozu mažoretky dříve,
například po odsoutěžení, taktéž se domluvte s rodiči o předání svřence venku před halou.
Důrazně žádáme všechny vedoucí týmů, aby poučili o těchto pravidlech rodiče svých
mažoretek, není žádoucí, aby následně vznikala různá nedorozumění. Toto opatření je na
ochranu soukromí všech soutěžících mažoretek.
Žádáme vedoucí týmů, kteří dojedou k registraci později, aby toto oznámili na email:
t.hoza@seznam.cz.
Děkujeme za pochopení.
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Rámcový program:
Časy zahájení, soutěžních disciplín a věkových kategorií jsou orientační, pořadatel
si vyhrazuje právo na změnu.
07:00
07:00
08:30
08:30
09:00

09:30

14:00
08:20
09:00
09:30

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
Zahájení soutěže

Podrobný program bude sestaven až po upřesnění počtu soutěžících v kvalifikaci, rozpis
bude dle startovní listiny.

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchu a věříme, že se vám v Hradci nad Moravicí
bude líbit.
Mažoretky Charlie

4

Epidemiologická opatření
COVID-19
Epidemiologická opatření při konání MČR v mažoretkovém sportu se řídí aktuálním
Mimořádným opatřením MZ CR a následujícími pokyny:
•
•

•

•

•

Všichni účastníci (soutěžící, vedoucí týmů a jejich doprovod, organizační a
realizační tým, diváci atd) budou mít ochranu nosu a úst dle předpesaných MO MZ
CR – respirátor, popřípadě zdravotní rouška.
Vedoucí týmu předloží seznam soutěžících a doprovodu, včetně čestného
prohlášení o pravdivosti údajů (viz tabulka Excel), vše musí být vyplněno. Vedoucí
týmu je zodpovědný za řádnou kontrolu certifikátů a bezinfekčnosti u svých
svěřenců a doprovodných osob celého týmu.
Realizační tým, porota, členové ČFMS a ostatní aktéři soutěže se prokáží pověřené
osobě organizačního týmu jedním z níže uvedeným potvrzením (viz mimořádné
opatření MZ CR):
o platným certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID 19,
o nebo certifikátem o prodělaném COVID onemocnění, ne starším 180 dní,
o nebo certifikátem o provedeném PCR testu či Antigenním testu.
Diváci se u zakoupení vstupného prokáží jedním z níže uvedeným potvrzením (viz
mimořádné opatření MZ CR):
o platným certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID 19,
o nebo certifikátem o prodělaném COVID onemocnění, ne starším 180 dní,
o nebo certifikátem o provedeném PCR testu či Antigenním testu.
V případě, že se někdo nebude ochoten certifikátem prokázat, nebude do haly
vpuštěn.

Výtah z MO MZ CR:
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
•

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro
konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných
uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů,
závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v
prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které se účastní v
jednu dobu nejvýše 20 osob, a to tak, že
o a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků,
návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat
podmínky podle bodu I/16,
o b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných
diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků
nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky
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•

podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena
osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) nebo b),
o c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid 19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let
věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu
osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je
povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi
takovou osobu vpustit na tuto akci,
o d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující
nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona
č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí,
při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména
spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim
podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy,
tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 20 osob nebo při dodržení
následujících podmínek nejvýše 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech,
nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; na akci se
zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo
které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují,
s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou
schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje
u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek podle bodu
I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci; pro účastníky pravidelných
aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro
účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem
takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní; uvedené podmínky se
nevztahují na:
o a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30
osob,
o b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
o c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
o d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu
amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že
sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky
stanovené v bodu I/16; pro účastníky pravidelných aktivit organizované
sportovní přípravy v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek
antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a subjektu
organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob kontrolovat
splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dnía uvedeným osobám se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že
uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na
sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; subjekt
organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní
přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany
veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a
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o

o

kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po
dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava,
e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní
soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že se sportovci,
rozhodčímu a členům realizačního týmu zakazuje účast na sportovním utkání,
pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí
do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi
sportovního utkání se nařizuje při kontrole splnění podmínek podle bodu I/16,
vpuštění osob na utkání a vedení evidence účastníků postupovat podle
písmene d) obdobně,
f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za
dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou
dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru, a to za podmínky, že se zakazuje
účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s
výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16;
organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením
činnosti splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobám se nařizuje
mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi činnosti
pěveckého sboru takové osobě umožnit účast na činnosti; organizátor činnosti
pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu
identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na
této činnosti,
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