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Mistrovství České republiky
České Mažoretkové Federace
Propozice - Kvalifikační kolo Němčice nad Hanou
Datum konání: Neděle 26.3.2017
Prezence:
10:30 – 11:30 U prezence prosíme vedoucí, aby předložili kopii o uhrazení startovného.
Místo konání:

http://www.halanemcicenh.cz/

Sportovní hala „Suprovka“ (za školou), ulice Tyršova, 798 27 Němčice nad Hanou
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 ve sportovní hale je vstup povolen pouze pro soutěžící a vedoucí a to
pouze ve sportovní obuvi s nešpinící podrážkou, kozačky nesmí být na jehle !
Zvukové nahrávky (hudba):
Dle pravidel ČMF, doporučujeme mít sebou kopii soutěžní muziky na CD či Flash.
Stravování:
Zajišťuje DDM Orion Němčice nad Hanou přímo v bufetu ve sportovní hale.
Šatny:
Šatny a sociální zázemí jsou zajištěny přímo ve sportovní hale. Prosíme vedoucí o zajištění
pořádku ve zmíněných prostorech, jinak v opačném případě může být vedoucímu účtován
poplatek za jejich úklid.
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Soutěžní disciplíny:
Soutěží se dle startovní listiny zveřejněné na www.czechmajorettes.cz
Žádáme vedoucí o překontrolování hlavně překlepů jmen a příjmení a zaslání případných
oprav obratem zpět na email: czechmajorettes@czechmajorettes.cz
Parkování: Bezplatné parkování je možné v blízkosti sportovní haly.
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Upozornění pro vedoucí, soutěžící a návštěvníky akce:
Je přísně zakázáno nosit jakékoli 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 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.
Zdravotnické zabezpečení: Po dobu celé akce bude přímo ve sportovní hale.
Moderátor: Tomáš Vlček
Porota – rozhodčí pro Kvalifikační kolo v Němčicích nad Hanou:
Natálie Vápeníková, Postoloprty (předsedkyně poroty)
Klára Doležalová, Poděbrady (členka poroty)
Anna Medlíková, Miletín (členka poroty)
Monika Pechová, Prostějov (technický – minusový porotce)
Veronika Jelínková, Litoměřice (střídající porotce)
Každou disciplínu a každou kategorii hodnotí vždy 3 hlavní + 1 technický porotce
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 jakýmkoli platným dokladem.
7 – 15 let + důchodci

30,- Kč

15 let a více
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Předběžný časový harmonogram:
Soutěžící a vedoucí týmu musí být přítomni již od zahájení kvalifikačního kola.
10:30 – 11:30 Prezence
11:00 – 11:45 Prostorové a akustické zkoušky
11:45 – 12:00 Porada vedoucích kolektivů (místo dle pokynů hlasatele)
12:00 – 12:15 Zahájení - nástup vedoucích týmů a všech soutěžících na soutěžní plochu
12:15 – 14:00 1.část soutěže dle startovní listiny vč. přestávky
14:00 – 15:15 2.část soutěže dle startovní listiny
15:15 – 15:45 Nácvik a vystoupení společné choreografie u příležitosti
Světového dne TWIRLINGU
15:45 – 16:00 Vyhlášení výsledků
Veškeré uvedené časy jsou pouze orientační ! Změna programu je vyhrazena!
Žádost – oznámení pořadatele:
Jelikož samotný twirling se již dnes projevuje také ve větší míře v některých choreografiích
mažoretkových vystoupení, rádi bychom s Vámi všemi na soutěži v Němčicích nad Hanou
natočili hromadnou choreografii dle vzoru uvedeném na:
https://www.facebook.com/worldbaton.twirlingfederation/videos/1270222386399219
Jedná se o celosvětovou propagaci twirlingu pod názvem: Světový den TWIRLINGU, která
se uskuteční po celém světě v pondělí 10.4. 2017. Česká Mažoretková Federace sestřih ze
společného vystoupení z Němčic následně zašle přímo federaci WBTF, která z jednotlivých
sestřihů udělá světovou koláž, která se poté objeví na stránkách federace WBTF. Žádáme
veškeré soutěžící, aby si v případě volného času nacvičili tuto krátkou choreografii, tak
abychom jí úspěšně zvládli uskutečnit při samotném filmování v Němčicích. Děkujeme za
spolupráci a společnou propagaci Světového dne TWIRLINGU.
Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů v kvalifikačním kole v Němčicích nad Hanou.
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