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Mistrovství České republiky České Mažoretkové Federace 

Propozice - Kvalifikační kolo Prostějov 

 
Datum konání:   Neděle 31.3.2019 

Prezence: 09:00 – 11:00   

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.  

Zvukové nahrávky (hudba): Dle pravidel ČMF, doporučujeme mít sebou kopii označené 
soutěžní hudby a to buďto 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 osoba uvedená v přihlášce. 
Každý účastník/klub by měl mít své osobní/klubové pojištění. ČMTF není odpovědna za 
jakékoliv zranění utrpěná při samotné soutěži, nicméně ČMTF zajistí v každém soutěžním 
kole zdravotníka (první pomoc) v průběhu konání soutěže.  

Technické zázemí:                                                                                                                           
Každý tým bude mít označený svůj vyhrazený prostor na převlékání. Ve všech případech 
se jedná pouze o převlékárny, nikoliv šatny, nenechávejte si zde cenné věci. Pořadatel 
soutěže neručí za případné ztráty. Prosíme vedoucí/ trenéry a rodiče o zajištění pořádku 
ve zmíněných prostorech. 

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. 
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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 a zde je to 
ZDARMA.  Pořizování audiovizuálních záznamů soutěžních 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     50,- Kč                                              15 let a více     100,- Kč 

 

Předběžné složení poroty pro kvalifikační kolo v Prostějově: 

Předsedkyně poroty: Natálie Vápeníková 

Členky poroty: Anna Medlíková 

 Andrea Štolová 

 Michaela Trnková 

Střídající porotkyně: Monika Pechová 

 Martina Trnková 

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

Postupy do finálového kola MČR ČMF 2019: 

Postup do finálového kola MČR má zajištěný každý soutěžící, kteří se umístí na 1. - 5. 
místě v celkovém pořadí v každé disciplíně, v každém kvalifikačním postupovém kole              
a v každé výkonnostní třídě.  

Porota v každém kvalifikačním kole má právo udělit také postup do finále MČR ČMF           
tzv. na divokou kartu či může svým rozhodnutím posunout soutěžícího z výkonnostní třídy 
„B“ do finálového kola přímo do výkonnostní třídy „A“, kde tento soutěžící bude mít 
možnost soutěžit o mistrovské tituly a postupy na Mistrovství Evropy EMA 2019. 

Předběžný časový harmonogram: 

Soutěžící a vedoucí týmu musí být přítomni již od zahájení kvalifikačního kola.  

09:00 - 11:00   Prezence  

09:00 - 10:45 Prostorové a akustické zkoušky 

10:45 - 11:00 Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele) 

11:00 - 11:15 Nástup vedoucích týmů a zahájení kvalifikačního kola prezidentkou ČMTF  
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11:15 - 16:30 Soutěž mažoretek vč. přestávek 

        od 16:30 Vyhlášení kvalifikačního kola v Prostějově 

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

 

Ostatní:                                                                                                                                            
Pořízení fotografií s tiskem na místě zajišťuje firma RAZE fotoateliér.  

Upozorňujeme návštěvníky a soutěžící kvalifikačního kola MČR ČMF, že na samotné 
soutěži můžete být vyfotografováni či Vaše osoba se může stát součástí videozáznamu z 
akce. Jak pořízené fotografie, tak videozáznam ze soutěže může pořadatel a organizátor 
akce použít pro svojí propagaci na svých webových stránkách či na svých různých 
propagačních materiálech.  

Upozorňujeme vedoucí, trenéry a rodiče, že v případě jakéhokoli problému může 
pořadatel soutěže zkontrolovat kdykoli v průběhu samotné soutěže věk soutěžící. 
Z tohoto důvodu mějte prosím sebou vždy jakýkoli doklad, kterým budete moci věk 
soutěžící potvrdit. Případně pokud již budete mít ve svém vlastnictví registrační průkazky 
svých členů ČMTF, tak stačí předložit ke kontrole tyto průkazky.  

 
Fair play: 
Všichni soutěžící vč. vedoucích a trenérů  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/vedoucí každého klubu či týmu je 
odpovědná 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 týmu ze soutěže. 

Výsledkové listiny budou vyvěšeny nejpozději do dvou dní po ukončení kvalifikačního kola 
na stránce  www.czechmajorettes.cz  v sekci „Mažoretky MČR ČMF 2019“. 

 

Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů v kvalifikačním kole v Prostějově.   

 

 Miluše Vápeníková Daniel Zíbrt  

 prezidentka ČMTF viceprezident ČMTF                                                     


