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Mistrovství České republiky České Mažoretkové Federace 

Propozice – Finálové kolo (Miniformace, Velké formace) Čáslav 

 

Datum konání:  Sobota 1. června 2019 

Prezence mažoretek: 07:00 - 09:00, dříve jak v 07:00 hod. nebudete na zimní stadion vpuštěny 

Pokud jakýkoli soutěžící či tým po vystavení startovní listiny zváží dostavit se na 
finálové kolo MČR ČMF (Miniformace, Velké formace) 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. Upozorňujeme, že každý soutěžící musí být přítomen alespoň dvě 
hodiny před jeho plánovaným vystoupením. 

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

Pořadatel: Česká Mažoretková Federace z.s. (ČMTF) www.czechmajorettes.cz 

Kontaktní osoba - ředitel soutěže:  Jaromír Vápeník tel.: + 420 604 209 614 

Soutěžní disciplíny: 
Dle pravidel ČMF a soutěžního řádu ČMTF 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 FlashDisku. 

Stravování: Základní bufetové občerstvení bude zajištěno přímo na zimním stadionu. 

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

Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje. 

Moderátor: Daniel Zíbrt, člen Divadelního Ansáblu BezeVšeho 

Další služby: Ve finálových kolech v Čáslavi zajišťuje prodej mažoretkového sortimentu 
firma REHO a pořízení fotografií s tiskem na místě firma RAZE fotoateliér. 

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: Pro soutěžící bude připravený prostor v místě zimního stadionu 
(chodby, šatny, klubovny apod.) jako místo na převlékání. Z důvodu, že v jedné chvíli by 
mělo být na finále přítomno cca. 800 soutěžících Vás,  velice žádáme o ohleduplnost.                       

http://sportcaslav.cz/zimni-stadion/
http://www.czechmajorettes.cz/
http://www.czechmajorettes.cz/
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Ve všech případech si nenechávejte v těchto prostorech cenné věci. Pořadatel soutěže 
neručí za případné ztráty. Prosíme vedoucí/ trenéry a rodiče o zajištění pořádku ve výše 
uvedených prostorech, jinak v opačném případě Vám může být účtován poplatek za úklid. 

Upozornění pro vedoucí, soutěžící a návštěvníky akce: Je přísně zakázáno nosit 
občerstvení včetně různých nápojů do soutěžních prostorů, 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 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  ................... 150,- Kč 

Každý kdo uhradí vstupné, obdrží společně s identifikačním páskem číslo na slosování 
minimálně tří věcných cen. Toto číslo doporučujeme si řádně uložit. Samotné losování 
proběhne  po provedení pochodového defilé cca. ve 14:00 hodin.  

Dále zvlášť také ve 14:00 hodin proběhne losování věcných cen pro členy fanklubu ČMTF. 

Předběžná účast porotců  ve finálovém kole – Čáslav 1.6. 2019: 

Natálie Vápeníková  

Michaela Trnková 

Kamila Sýkorová 

Andrea Štolová 

Dominika Jílková 

Kateřina Vlasáková 

Anna Medlíková 

Martina Trnková 

Dana Chodurová 

Klára Doležalová  
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Každou disciplínu a každou věkovou kategorii vždy hodnotí: 

3x hlavní porotce  

1x technický porotce (technický porotce má k ruce svého zapisovatele - clarka)  

Postupy z finálového kola MČR ČMF na ME EMA 2019: 

Postup na ME EMA 2019, které se koná od 29.8. do 1.9. ve Francii ve městě Agen má 
zajištěný každý soutěžící či tým, který se umístí na 1. - 8. místě v celkovém pořadí v každé 
vyhlášené postupové disciplíně na ME EMA ve výkonnostní třídě „A“. Porota po skončení 
finálového kola může dle výsledku udělit divokou kartu na postup ME EMA případně i 
soutěžícím z výkonnostní třídy „B“.  

Veškeré prvotní získané informace vč. předpokládané částky za účast na ME EMA se 
objeví na stránkách www.czechmajorettes.cz  nejpozději do 26.5. 2019. ČMTF bude do 
Francie zajišťovat pro soutěžící autobus pouze, pokud bude jeho kapacita naplněná. 
Předpoklad odjezdu z ČR autobusem vypraveným ČMTF je ve středu 28.8. v odpoledních 
hodinách a příjezd do ČR je předpokládána na úterý 3.9. v brzkých ranních hodinách. 

Závazné potvrzení účasti na ME EMA musí být provedeno vedoucím týmu, který je 
nahlášen jako člen ČMTF a to nejpozději do  5.června 2019.                                                    
Stejným způsobem musí být také do 5.6. 2019 provedeno v případě postupu z MČR ČMF 
na ME EMA nahlášeno vedoucím i odmítnutí účasti na ME.  

Věkové rozdělení (limity) po uskutečnění finálových kol MČR ČMF 2019 pro 
postupující na ME EMA 2019: 

Postupující soutěžící z finálových kol MČR ČMF 2019 na Mistrovství Evropy EMA 
musí dodržet v případě jejich účasti na ME EMA následující věkové limity:  

U disciplín duo POM-POM classic, POM-POM SHOW, MACE a baton se řadí do věkové 
kategorie podle nejstaršího z dvojice/trojice.  

Novinka pro rok 2019: Na ME EMA 2019 postupují zvlášť dua a zvlášť tria  

U disciplíny velká formace, pochodové defilé (baton, baton classic, POM -POM SHOW, 
POM-POM classic) je možné mít 40 % mažoretek vybočujících z věkových limitů, ale ty 
musí být pouze ze sousední věkové kategorie.  

 To znamená že: 

• v kadetkách mohou soutěžit při výše uvedeném pravidlu věkové kategorie děti, 

kadetky a juniorky 

• v juniorkách mohou soutěžit při výše uvedeném pravidlu věkové kategorii 

kadetky, juniorky a seniorky 

• v seniorkách mohou soutěžit při výše uvedeném pravidlu věkové kategorie 

juniorky a seniorky 

http://www.czechmajorettes.cz/
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Věkové rozdělení odpovídá věku soutěžící k 1. lednu roku 2019 v 00:01 hodin. To 
znamená, že není důležitý měsíc a den narození, ale věk dovršený v  kalendářním 
roce 2018. 

 

Předběžný časový harmonogram MČR ČMF:  

07:00 - 09:00 Prezence   

08:30 - 08:45 Porada vedoucích týmů  

09:00 - 13:30 Zahájení + 1. část soutěže MČR ČMF 

13:30 - 14:00 Příprava plochy + Pochodové defilé 

14:00 - 14:30 Přestávka, losování diváků a členů fanklubu o věcné ceny 

14:30 - 15:30     Slavnostní nástup s vlajkou ČR + vyhlášení 1. části soutěž MČR ČMF 

15:30 - 18:00     2. část soutěže MČR ČMF 

18:00 - 18:30     Přestávka 

18:30 - 19:30     Vyhlášení 2. části soutěže mažoretek + vyhlášení hlavních cen  

Veškeré uvedené časy jsou pouze orientační. Časy se mohu změnit dle skutečnosti. 

 

Ve finálovém kole MČR ČMF budou na konci finálového kola po vyhlášení 2. části soutěže 
týmy velkých formací a miniformací umístěných na prvních místech konečného celkového 
pořadí všech věkových kategorií vloženy do „losovacích košů“.  

Zvlášť bude koš pro první místa výk. třídy "A" a zvlášť koš pro první místa výk. třídy "B".  

Jeden z diváků finálového kola (může to být i přítomný partner ČMTF) vylosuje pro jeden 
tým, který se umístí na 1. místě  výk. třídy „B“ finanční odměnu ve výši 5.000,-- Kč  

Druhý z diváků finálového kola (může to být i přítomný partner ČMTF) vylosuje pro jeden 
tým, který se umístí na 1. místě  výk. třídy „A“ finanční odměnu ve výši 10.000,-- Kč  

Podmínkou předání hlavní ceny „finanční hotovosti“ je, že zástupce / musí to být 
minimálně jeden plnoletý člen ČMTF za vylosovaný tým/,  musí být přítomen samotnému 
vyhlášení, v opačném případě jednu minutu po vyvolávání vítěze, pokud se zástupce  
vítěze či celý vítězný tým  nedostaví v době jeho vyvolávání k předání hlavní ceny, se 
losuje o vítězi znovu.  Tým, který si hlavní cenu nevyzvedl již do dalšího losování nebude 
vrácen zpět do „losovacího koše“. Finanční odměna bude poté následně po podepsání 
protokolu o vítězi zaslána do doby jednoho týdne na účet a fakturační adresu, ze kterého 
vítězný tým hradil registrační poplatky za členství v ČMTF.  
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Ostatní:                                                                                                                                      
Upozorňujeme návštěvníky a soutěžící finálového 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. Dále 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 registrační průkazky svých členů u 
ČMTF a pokud tyto průkazky prozatím nemáte, tak jakýkoli doklad, kterým budete moci 
věk soutěžící potvrdit.  

 
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 finálového kola na 
stránce www.czechmajorettes.cz v sekci „Mažoretky MČR ČMF 2019“. 

Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů ve finálovém kole v Čáslavi. 

 

 

 Miluše Vápeníková Daniel Zíbrt  
 prezidentka ČMTF viceprezident ČMTF 
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