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Mistrovství České republiky  

České Mažoretkové Federace 

Propozice - Kvalifikační kolo Kadaň 

 

Datum konání:   Neděle 23.4.2017 

Prezence: 10:00 – 11:30   

Místo konání:     www.hala-kadan.cz, Sportovní hala, U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň 

Pořadatel:    Česká Mažoretková Federace z.s.   www.czechmajorettes.cz 

Kontaktní osoby: Jaromír Vápeník tel.: + 420 604 209 614, generální manažer ČMTF 

 Marek Hruda tel.: + 420 602 680 527, viceprezident ČMTF 

                                                                                                                                                                           
Soutěžní disciplíny :  

Dle pravidel a soutěžního řádu ČMF zveřejněných na www.czechmajorettes.cz 

Soutěžní plocha na vystoupení:  12 x 12 metrů, speciální taneční povrch Baletizol. 

Na  soutěžní plochu mohou pouze soutěžící a vedoucí a to pouze ve sportovní a čisté obuvi. 

Zvukové nahrávky (hudba):  

Dle pravidel ČMF, doporučujeme mít sebou kopii označené soutěžní muziky na CD či Flash. 

Stravování: Základní bufetové občerstvení bude zajištěno přímo ve sportovní hale. 

Parkování:  Bezplatné parkování je možné na parkovišti v blízkosti sportovní haly. 

Ubytování:   Pořadatel ubytování nezajišťuje. 

Zdravotnické zabezpečení:  Po dobu celé akce bude přímo ve sportovní hale.  

Moderátor:  Tomáš Vlček 

Doprovodný program: 

-  Dílnička pro děti – DDM Postoloprty 

-  Fotografie s tiskem na místě – firma Reho 

-  Stánek s mažoretkovým zbožím – firma Reho 
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Místo na převlečení a šatny:  

Místo na převlečení a šatny vč. zázemí jsou zajištěny přímo ve sportovní hale. Prostor 
v šatnách je omezen pouze na převlečení. Prosíme vedoucí o zajištění pořádku ve zmíněných 
prostorech, jinak v opačném případě může být účtován poplatek za jejich úklid.  
 

Soutěžní disciplíny:  

Soutěží se dle startovní listiny zveřejněné na www.czechmajorettes.cz 

Žádáme vedoucí o překontrolování překlepů jmen a příjmení a zaslání jejich případných 
oprav obratem zpět na email: czechmajorettes@czechmajorettes.cz 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Upozornění pro vedoucí, soutěžící a návštěvníky akce:  

Je přísně zakázáno nosit občerstvení včetně různých nápojů do sportovní haly, vyjma 
vymezených prostorů pro občerstvení. 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.  
 

Pojištění akce – soutěž není pojištěna! 
 

Použití vlastní kamery a fotoaparátu je možno pouze v prostoru pro diváky ZDARMA.  
Pořizování audiovizuálních záznamů soutěž. sestav nesmí narušit průběh a výsledky soutěže. 

 

Porota – rozhodčí pro Kvalifikační kolo v Kadani: 
 

Natálie Vápeníková, Postoloprty (předsedkyně poroty) 

Klára Doležalová, Poděbrady (členka poroty) 

Eliška Dlouhá, Praha (členka poroty) 

Anna Medlíková, Miletín (technický – minusový porotce) 

Michaela Tenglerová, Jirkov (střídající porotce) 

 

Každou disciplínu a každou kategorii hodnotí vždy 3 hlavní + 1 technický porotce. 
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Divácké vstupné:      

Zdarma držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a děti do 6 let. Děti do 6 let budou na akci vpuštěny 
pouze za doprovodu dospělé osoby, která musí v případě vyžádání zástupců organizátora 
soutěže (pořadatele) prokázat věk dítěte platným dokladem.  

7 – 15 let + důchodci     30,- Kč                                                   15 let a více     70,- Kč      

 

Předběžný časový harmonogram programu kvalifikačního kola: 

10:00 – 11:30   Prezence, vpuštění soutěžících a návštěvníků do haly  

10:30 – 11:30   Prostorové a akustické zkoušky 

11:30 – 11:45   Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele) 

11:45 – 12:00   Zahájení - nástup vedoucích týmů a všech soutěžících na soutěžní plochu 

12:00 – 16:40   Soutěž dle startovní listiny vč. tří přestávek 

16:40 – 16:50   Nácvik a vystoupení společné choreografie  

16:50 – 17:30   Vyhlášení soutěže 

                                                                                                

Veškeré uvedené časy jsou pouze orientační! 

Změna programu je vyhrazena! 

 

 

Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů v kvalifikačním kole v Kadani. 

    


