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Propozice 
 

Mezinárodní soutěže mažoretek a twirlingu států Evropské unie 
2. ročník 2016 základní kolo - Postoloprty 

 
Datum konání: Sobota 20.2. 2016. 
 
Místo konání: Tělocvična II. stupně ZŠ Postoloprty, Draguš 581, 

http://postoloprty.cz/zs.asp 
 
Pořadatel:  Jaromír Vápeník 

Česká Mažoretková a twirlingová Organizace,    
www.czechmajorettes.cz 

 
Kontaktní osoby:  Jaromír Vápeník tel: 604 209 614 

Miluše Vápeníková tel: 603 189 057 
 
Startovné (hradí se v hotovosti při prezentaci): 
Sólo, Rytmické taneční sólo................... 70,- Kč       
Duo/Trio, Rytmické taneční duo............. 150,- Kč         
Mini formace, Velká formace ................. 90,- Kč / 1 soutěžící v 1 kategorii   
  
Taneční twirlingový tým, Formace.......... 90,- Kč / 1 soutěžící v 1 kategorii        
(soutěží-li 1 soutěžící ve 3 disciplínách, platí 3 x 90,- atd.) 
 
Jeden vedoucí ke každému souboru vstup zdarma.  
K platbě startovného si připravte aktuální seznam účastníků, který si 
vytiskněte před samotným odjezdem na soutěž. Pro rychlejší odbavení  u 
prezentace prosíme vedoucí              o lísteček s údaji, pokud budete žádat 
příjmový doklad za uhrazení startovného. 
 
Soutěžní disciplíny :  
dle pravidel pro 2. ročník soutěže MCEU zveřejněných na stránce 
www.czechmajorettes.cz 
 
Soutěžní plocha na vystoupení: 12 x 12 metrů, speciální taneční povrch 
Baletizol. 
Na soutěžní plochu je vstup povolen pouze pro soutěžící a pouze v čisté 
obuvi. 
 
Zvukové nahrávky (hudba):  
Hudba je libovolná, každá skladba musí být připravena samostatně na 
nepoškozeném kvalitním audio CD (např. 3 vystoupení = 3x CD). Jednotlivé 
skladby požadujeme mít také nahrané též na FLASH DISKU pro případ 
poškození CD. Každé CD musí být řádně označeno s názvem skupiny a 
číslem skladby. Po dobu skladby smí vedoucí setrvat v prostoru vyznačeném 
pro zvukaře. Nástup a odchod na samotné soutěžní vystoupení je bez hudby. 
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Za nenačtení CD, Flash disku neručí ani pořadatel, ani organizátor 
soutěže, ani zvukař. 
 
Strava: přímo v areálu ZŠ, kde bude probíhat samotná soutěž bude stánek 
s bufetovým občerstvením (ohřívaný párek, káva, čaj, ohřívaná klobása, 
nealko nápoje, cukrovinky apod.).  
 
Šatny: prostor v šatnách a ve vyhrazených prostorech na převlečení je 
omezen. Prosíme vedoucí o zajištění pořádku ve zmíněných prostorech, jinak 
v opačném případě může být vedoucím účtován poplatek za jejich úklid. 
 
Startovní listina: startovka je pouze orientační může dojít ke změnám 
(např. z důvodu onemocnění soutěžící apod.). Žádáme vedoucí o 
překontrolování hlavně překlepů jmen a zaslání případných oprav 
obratem zpět na email: czechmajorettes@czechmajorettes.cz 
 
Parkování: bezplatné parkování je možné v blízkosti tělocvičny  
Doprava: soutěžící si hradí dopravu sami. 
 
Upozornění pro vedoucí a soutěžící:  
Je přísně zakázáno nosit jakékoli občerstvení včetně různých nápojů a 
sladkostí, vyjma nápojů v plastových láhvích, do tělocvičny - na soutěžní 
plochu kde bude probíhat samotná soutěž. 
 
Upozornění – cennosti: 
pořadatel neodpovídá za ztrátu financí, kamer, fotoaparátů, mobilních 
telefonů a jiných cenností apod., ani za škodu na nich vzniklou. Pořadatel 
(organizátor soutěže) nezajišťuje připojení kamer, fotoaparátů, mobilních 
telefonů apod. na přípojku elektrického proudu. 
 
Použití vlastní kamery a fotoaparátu je možno v prostoru pro diváky 
ZDARMA.  Pořizování audiovizuálních záznamů soutěž. sestav nesmí narušit 
průběh a výsledky soutěže. 
 
Zdravotnické zabezpečení:  po dobu soutěže bude přímo v tělocvičně. 
Akce není pojištěna. 
 
Divácké vstupné:      
Zdarma děti do 7 let + ZTP, děti do 7 let budou na soutěž vpuštěny pouze 
za doprovodu dospělé osoby, která musí v případě vyžádání zástupců 
organizátora soutěže (pořadatele) prokázat věk dítěte jakýmkoli platným 
dokladem. ZTP se musí prokázat průkazkou ZTP. 
8 – 15 let + důchodci ..... 20,- Kč    
15 let a více ................... 50,- Kč      
 
 
 
 
 



3 

Porota – rozhodčí pro ZK v Postoloprtech: 
 
Klára Doležalová, Poděbrady (předsedkyně poroty) 
Lubomír Kábrt, Čáslav (člen poroty) 
Kamila Hlaváčiková, Most (členka poroty) 
Petra Samáková, Ostrov nad Ohří (členka poroty) 
Jan Macko, Most (technický – mínusový rozhodčí) 
Natálie Vápeníková, Postoloprty (přísedící - náhradní rozhodčí) 
Klára Ondrašíková, Čáslav (přísedící - náhradní rozhodčí) 
Každou disciplínu a každou kategorii hodnotí vždy 4 hlavní + 1 technický 
porotce (rozhodčí) 
 
 
Předběžný časový harmonogram: 
 
Soutěžící (vedoucí) nemusí být přítomna ráno na 
prezentaci, ale musí být přítomna alespoň dvě hodiny před 
plánovaným časem jejího vystoupení dle startovní listiny 
uvedené na internetových stránkách soutěže. Svůj pozdní 
příjezd musí dopředu nahlásit na tel. č.: 604 209 614, nebo 
603 189 057. 
 
06:15–08:15   Prezentace + od 06:15 hod. otevření tělocvičny pro veřejnost 
06:30–08:00   Prostorové a akustické zkoušky 
08:00–08:15   Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele) 
08:15–12:30   1.část soutěže dle startovní listiny vč. přestávek a vyhlášení 
12:30–17:05   2.část soutěže dle startovní listiny vč. přestávek a vyhlášení 
17:05–22:15   3.část soutěže dle startovní listiny  vč. přestávek a vyhlášení 
                                                                                                
Veškeré uvedené časy jsou pouze orientační ! 
    


