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Propozice 
Mezinárodní mažoretková soutěž států Evropské unie 

2. základní kolo 1.ročník 2014/2015 - Kadaň  
 

Datum konání:   Sobota 8.11. 2014. 

 

Místo konání:     Kadaň, Sportovní hala, U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň 

                             www.hala-kadan.cz 

 

Pořadatel: Česká mažoretková organizace - Jaromír Vápeník, www.czechmajorettes.cz 

 

Startovné: 
80,-- Kč za každou soutěžící a jedno vystoupení včetně náhradnic. Vybírá se při registraci. 

Budete hradit takový počet, který máte uvedený na přihlášce. V případě změny Vás žádáme 

mít sebou vytisknutou (opravenou) přihlášku, kterou odevzdáte při registraci. Výrazné změny 

v počtech žádáme nahlásit prostřednictvím e-mailu nejpozději dva dny před samotnou soutěží. 

 

Taneční prostor: 
12 x 12 metrů, speciální taneční povrch Baletizol. 

 
Prostorové a zvukové zkoušky: 10:45 – 11:45 hod. 

 

Zvukové nahrávky: kvalitní CD, případnou zálohu doporučujeme mít na FLASHDISKU. 

Každý vedoucí případně jeho zástupce musí být přítomen u zvukaře na puštění skladby na 

vystoupení svých členů ze svého týmu. 
 

Strava: přímo ve Sportovní hale je občerstvení, které bude povýšeno o jednu další kapacitu  

(nealko nápoje, sladkosti, ohřívaná uzenina apod.). 
 

Šatny: prostor v šatnách je omezen (pouze na převlečení). Prosíme vedoucí o zajištění 

pořádku v šatně, v opačném případě může být vedoucím účtován poplatek za její úklid. 

 

Startovní listina: startovka je pouze orientační může dojít ke změnám (např. z důvodu 

onemocnění děvčat apod.). Žádáme vedoucí o překontrolování (hlavně překlepů jmen). 
 
Parkování: je možné v blízkosti Sportovní haly. 

 

Upozornění pro vedoucí a soutěžící:  
na plochu Sportovní haly lze vstupovat pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou. 

 

Upozornění – cennosti: 
pořadatel neodpovídá za ztrátu kamer, fotoaparátů, mobilních telefonů a jiných cenností 

apod., ani za škodu na nich vzniklou. Pořadatel nezajišťuje připojení kamer, fotoaparátů, 

mobilních telefonů apod. na přípojku elektrického proudu. 

 

Použití vlastní kamery a fotoaparátů je možno pouze v prostoru pro diváky.  
 
Videozáznam bude pořadatelem zajištěn a v případě zájmu bude zaslán po soutěži       
dle e-mailové objednávky poštou za částku 150,-- Kč + poštovné. 
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Pro rodiče a ostatní návštěvníky akce je k dispozici tribuna. 
 
 
Vstupné:        
 

Děti do 5 let:                          ZDARMA   

od 5 – 15 let + důchodci:       30,-- Kč/osoba 

od 15 let výše:                        50,-- Kč/osoba 

  

2x vedoucí ke každému nahlášenému souboru vstupné ZDARMA. 
 
 
Ubytování: 
V případě zájmu je možno zajistit od 20:00 hodin nocleh z pátku 7.11. na sobotu 8.11. v  

KD Střelnice za částku 50,-- Kč/ osoba. KD Střelnice se nachází 25 minut volnou chůzí od 

Sportovní haly. Nutno si vzít spacák a karimatku. Ubytování prosíme objednat předem 

prostřednictví e-mailu: czechmajorettes@czechmajorettes.cz 
 
Doprava: soutěžící si hradí dopravu sami. 
 

 
Časový harmonogram: 
 
10:15 – 11:30 Prezence 
11:30 – 11:45 Porada poroty 

11:45 – 12:00 Porada vedoucích kolektivů 

12:00 – 12:10     Zahájení soutěže 

12:10 – 12:55 Soutěže (Baton, POM – POM, kategorie: děti, Mini kadetky a kadetky) 

12:55 – 13:00     Přestávka 

13:00 – 13:10     Nástup vedoucích týmu Mini formací a Velkých formací 

13:10 – 13:20 Vyhlášení (Baton, POM – POM, kategorie: děti, Mini kadetky a kadetky) 

13:20 – 14:35 Soutěže (Baton, POM – POM, kategorie juniorky a seniorky) 

14:35 – 14:45 Přestávka 

14:45 – 15:45 Soutěže (Baton, POM – POM, kategorie juniorky a seniorky) 

15:45 – 16:15     Přestávka 

16:15 – 17:00 Vyhlášení (Baton, POM – POM, kategorie juniorky a seniorky) 

 

 

Akce není pojištěna. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


