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Mistrovství České republiky České Mažoretkové Federace 

Propozice - Kvalifikační kolo Prostějov 

 

Datum konání: Neděle 1.4.2018 

                                                                                                                                                  
Prezence: 07:00 – 08:30   

                                                                                                                                                                   
Místo konání: http://www.rg.prostejov.cz/dokumenty/virt_prohl/flash/index.html 

Sportovní hala Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2. 

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

                                                                                                                                                                    
Kontaktní osoba: Jaromír Vápeník tel.: + 420 604 209 614, generální manažer 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. 
Pochodové defilé se půjde v každém kole dle plánku př. č.1. uvedené k propozicím soutěže. 

  

Zvukové nahrávky (hudba):                                                                                                      
Dle pravidel ČMF, doporučujeme mít sebou kopii označené soutěžní muziky na CD či Flash. 

                                                                                                                                                              
Stravování: Základní bufetové občerstvení bude zajištěno přímo v areálu sportovní haly. 

 

Parkování: Bezplatné parkování je možné v blízkosti sportovní haly cca. 5 minut u prodejny 
Lidl či u KaSCentra (Společenský dům Prostějov). 

                                                                                                                                                          

Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje. 

                                                                                                                                                   
Moderátor: Daniel Zíbrt  

Zdravotní způsobilost a pojištění: Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídá klub a 
kontaktní osoby uvedená v přihlášce. Každý účastník/klub by měl mít své osobní/klubové 
pojištění. ČMTF není odpovědna za jakékoli zranění utrpěné při samotné soutěži, nicméně 
ČMTF zajistí v každém soutěžním kole zdravotníka (první pomoc) v průběhu konání soutěže.  
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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.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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. 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. 

 

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 

 

Složení poroty pro kvalifikační kolo v Prostějově: 

Předsedkyně poroty: Natálie Vápeníková 

Členky poroty: Anna Medlíková 

 Marie Hakalová 

 Karolína Hamplová 

Střídající porotkyně: Kateřina Vlasáková 

Zapisovatelky poroty: Monika Pechová 

 Michaela Trnková 

Každou disciplínu a každou kategorii hodnotí vždy 3 hlavní + 1 technický porotce  

 
Postupy do finálového kola MČR ČMF 2018: 

Postup do finálového kola má zajištěný soutěžící, kteří se umístí na 1. – 4. místě v celkovém 
pořadí v každé disciplíně, v každém kvalifikačním postupovém kole a v každé výkonnostní 
třídě. Při odmítnutí postupu do finálového kola, postupuje za postupové místo automaticky do 
zaplnění čtyř postupových míst další soutěžící v pořadí. Odmítnutí postupu musí být 
provedeno vedoucím soutěžícího uvedeném na přihlášce neprodleně po ukončení samotného 
kvalifikačního kola, ve kterém postupující soutěžil.  
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Dle získaného nejvýše bodového hodnocení v konečném pořadí od 5 místa níže mohou být 
sportovní komisí ČMTF navrženy, v co nejkratší možné době,  v jednotlivých disciplínách po 
ukončení posledního kvalifikačních  kola (22.4. Kadaň)  tzv. dodatečné finálové postupy. 

                                                                                                                                             
Předběžný časový harmonogram: 

07:00 – 08:30 Prezence  

07:15 – 08:00 Prostorové a akustické zkoušky 

08:00 – 08:15 Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele) 

08:15 – 08:30 Zahájení - nástup vedoucích týmů a všech soutěžících na soutěžní plochu 

08:30 – 12:30 1.část soutěže dle startovní listiny (pochodové defilé všechny věky, věková  
kategorie přípravka, děti a kadetky ve všech disciplínách atd.) vč. malé přestávky 

12:30 – 13:15 Velká přestávka + vystoupení společné choreografie ČMTF 

13:15 – 14:00 Vyhlášení 1. části soutěže (pochodové defilé  všechny věky, přípravka, 
děti a kadetky ve všech disciplínách) 

14:00 – 18:15 2.část soutěže dle startovní listiny (juniorky, seniorky) vč. malé přestávky 

18:15 – 18:45 Velká přestávka 

18:45 – 19:30 Vyhlášení 2.části soutěže (juniorky, seniorky) 

Veškeré uvedené časy jsou pouze orientační !  Změna programu je vyhrazena! 

Pokud jakýkoli soutěžící či tým po vystavení startovní listiny zváží dostavit se na kvalifikační 
kolo později než je uvedený čas prezence v předběžném časovém harmonogramu, musí se na 
pozdním příjezdu domluvit  v dostatečném předstihu s kontaktní osobou uvedenou 
v propozicích kvalifikačního kola.  

Žádost – oznámení pořadatele:                                                                                                       
Vážené mažoretky, vedoucí a trenéři. Na facebookových stránkách ČMTF je uvedena společná 
choreografie, kterou si společně zatancujeme v každém soutěžním kole před prvním 
vyhlášením jednotlivého soutěžního kola. Budeme velice rádi, pokud si v případě volného 
času při Vašem oficiálním tréninku tuto krátkou choreografii předem nacvičíte. Předem Vám 
všem za to velice děkujeme.  

Fair play: 
Všichni účastníci odesláním soutěžní přihlášky, souhlasili s tím, že se budou v průběhu 
soutěže chovat v duchu fair play a to jak v průběhu soutěžního vystoupení, tak i mimo něj. 
Zodpovědná  osoba/trenér každého Klubu jsou odpovědní za to, že všichni členové jejich 
Klubu, trenéři, rodiče a další osoby spojené s Klubem se chovají vhodně po celou dobu 
soutěže. Závažné případy nesportovního chování mohou být důvodem k diskvalifikaci. 

Ostatní: V každém soutěžním kole zajišťuje prodej mažoretkového sortimentu firma REHO           
a pořízení fotografií s tiskem na místě firma RAZE fotoateliér.  

 

Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů v kvalifikačním kole v Prostějově.   


