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Mistrovství České republiky České Mažoretkové Federace 

Propozice - Finálové kolo Čáslav 

 

Datum konání:   Sobota 9.6. a neděle 10.6.2018 

Prezence:  Sobota 07:00 – 08:45, Neděle 07:30 – 09:15  

Místo konání:     Zimní Stadion Čáslav, http://sportcaslav.cz/zimni-stadion/ 

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 stejným způsobem jako v kvalifikačních kolech.  

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

Stravování: Základní bufetové občerstvení bude zajištěno přímo v areálu zimního stadionu 

Výdej objednaných obědů a večeře (strava bude vydávána na zimním stadionu): 

Sobota 9.6. oběd 11:30 – 14:30  // večeře 17:00 – 19:00 

Neděle 10.6. oběd 11:30 – 14:00  

Těm, kteří si objednali obědy a večeři, budou odevzdány stravenky při prezenci. 

Parkování:  Bezplatné parkování pro OA je možné v blízkosti sportovní haly.  

Ubytování:   ČMF ubytování nezajišťuje.  

Ubytování v Čáslavi zajišťuje T.B.D. art school pod vedením pana L. Kábrta. V případě dotazů 
napište na e-mailovou adresu tbdartschoolcz@gmail.com, případně volejte na telefonní číslo 

734 492 747 Lubomír Kábrt, nebo 737 048 550 Klára Ondrašíková.  

Moderátor:  Daniel Zíbrt, Tomáš Vlček 

Zdravotní způsobilost a pojištění:  Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídá klub a 
kontaktní osoby uvedené 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 na plochu zimního stadionu, 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 7 let. Děti do 7 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     50,- Kč 15 let a více     100,- Kč 

Postupy z finálového kola MČR ČMF na ME EMA 2018: 

Postup na ME EMA 2018, které se koná od 5.9. do 9.9. v Srbsku ve městě Sokobanji má 
zajištěný soutěžící, kteří se umístí na 1. – 7. místě v celkovém pořadí v každé vyhlášené 
postupové disciplíně a v každé vyhlášené postupové výkonnostní třídě. Při odmítnutí postupu 
na ME EMA, postupuje za postupové místo automaticky do zaplnění sedmi postupových míst 
další soutěžící v pořadí. Odmítnutí postupu na ME EMA musí být provedeno vedoucím 
soutěžícího uvedeném na přihlášce nejpozději do doby jednoho týdne po ukončení finálového 
kola MČR ČMF. Přihlášky na ME EMA musí být odeslány ČMF nejpozději do 20.6.2018. Veškeré 
získané informace o ME EMA se objeví nejpozději do 12.6. na našich stránkách. 

Předběžný časový harmonogram MČR ČMF  sobota  9.6.: 

07:00 – 08:30 Prezence 

07:30 – 08:30 Prostorové a akustické zkoušky 

08:30 – 08:45 Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele) 

08:45 – 14:30 1.část soutěže dle startovní listiny vč. Přestávek 

14:30 – 14:45 Slavnostní nástup všech soutěžících 

15:30 – 20:30 2.část soutěže dle startovní listiny vč. Přestávek 

20:30 Vyhlášení 2. části soutěže 

V době přestávky na oběd proběhne vystoupení kouzelníka a iluzionisty Jana Vaidiše 
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Předběžný časový harmonogram MČR ČMF  neděle 10.6. - Varianta „A“: 

07:30 – 09:15 Prezence  

07:30 – 09:00 Prostorové a akustické zkoušky 

09:00 – 09:15 Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele) 

09:15 – 13:00 1.část soutěže dle startovní listiny vč. přestávek  

13:00 – 13:15 Slavnostní nástup všech soutěžících 

13:15 – 14:00 Vyhlášení 1. části soutěže 

14:00 – 16:30 2.část soutěže dle startovní listiny vč. Přestávek 

16:30 Vyhlášení 2. části soutěže 

Předběžný časový harmonogram MČR ČMF  neděle 10.6. - Varianta „B“: 

07:30 – 09:15 Prezence  

07:30 – 09:00 Prostorové a akustické zkoušky 

09:00 – 09:15 Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele) 

09:15 – 09:45 Defilé Pom-Pom 

10:00 Slavnostní nástup soutěžících 

10:15 – 15:30 Soutěž dle startovní listiny vč. Přestávek 

15:30 Vyhlášení celé nedělní soutěže 

Varianta „B“ se uskuteční pouze v případě většího počtu odhlášených soutěžích ! 

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

Pokud jakýkoli soutěžící či tým po vystavení startovní listiny zváží dostavit se na finálové 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 finálového kola MČR ČMF.  

Složení poroty pro finálové kolo v Čáslavi: 

Předsedkyně poroty: Natálie Vápeníková 

Členi poroty: Anna Medlíková – certifikovaný porotce EMA 

 Klára Ondrašíková 

 Lubomír Kábrt 

 Klára Doležalová 

 Marie Hakalová – pouze sobota 

 Monika Pechová – pouze sobota 

Zapisovatelky poroty: Michaela Trnková 
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Účast v porotě na MČR ČMF 2018, také přislíbil viceprezident Evropské federace EMA a 
prezident Rumunské federace mažoretek pan Mihai Ludovic Kiss. 

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

Ostatní: Ve finálovém kole v Čáslavi zajišťuje prodej mažoretkového sortimentu firma REHO a 
pořízení fotografií s tiskem na místě firma RAZE fotoateliér. Během MČR ČMF se mohou 
prostřednictvím ČMF pořizovat zvukové, filmové a fotografické záznamy. Účastí na soutěžích 
poskytuje účastník (soutěžící, vedoucí, rodič, odpovědná osoba, návštěvník  apod.) svůj 
výslovný souhlas s tím, že fotografie nebo audio/videozáznamy s jeho osobou, které jsou 
zhotoveny během MČR ČMF, mohou být použity prostřednictvím jakékoliv současné nebo 
budoucí technické metody pořadatelem (vyhlašovatelem) soutěže MČR ČMF pro reklamní a 
propagační účely, a to bez peněžní náhrady a časového omezení.  

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. 

Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů ve finálovém kole MČR ČMF v Čáslavi.   


