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Mistrovství České republiky České Twirlingové Federace & CMA
Propozice - Čáslav
Datum konání: Sobota 14.4.2018
Prezence: 10:00 – 11:30
Místo konání:

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

Pořadatel: Česká Twirlingová Federace z.s. www.czechmajorettes.cz
Kontaktní osoba: Jaromír Vápeník tel.: + 420 604 209 614, generální manažer ČMTF
Soutěžní disciplíny: Dle
www.czechmajorettes.cz
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Soutěžní plocha na vystoupení: Dle pravidel uvedených na stránkách ČMTF.
Zvukové nahrávky (hudba): Dle pravidel ČTF, doporučujeme mít sebou kopii označené
soutěžní muziky na CD či Flash.
Stravování: Základní bufetové občerstvení bude zajištěno přímo v areálu zimního stadionu.
Parkování: Bezplatné parkování pro OA je možné v blízkosti sportovní haly.
Ubytování: ČTF 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 tel. číslo
734 492 747 Lubomír Kábrt, nebo 737 048 550 Klára Ondrašíková. Zde je odkaz na přihlášku
ohledně samotného ubytování:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqkJ5XrLwhKU45CsQiEhmOU5F2Ei6edwGVTQXGXjhaLxpg/viewform
Moderátor: Daniel Zíbrt, Tomáš Vlček
Ostatní: Pořízení fotografií s tiskem na místě zajišťuje firma RAZE fotoateliér.
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 průběhu konání soutěže MČR zdravotníka (první pomoc).
Místo na převlečení a šatny:
Místo na převlečení a šatny vč. zázemí jsou zajištěny přímo na zimním stadionu.
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,
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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

Složení poroty pro MČR v twirlingových disciplínách v Čáslavi:
Předsedkyně poroty:

Anna Medlíková

Členky poroty:

Klára Doležalová
Karolína Hamplová
Dominika Jílková

Střídající porotce:

Klára Ondrašíková

Každou disciplínu a každou kategorii hodnotí vždy 3 hlavní + 1 technický porotce
Předběžný časový harmonogram MČR:
10:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:00 - 17:00

Prezence, otevření zimního stadionu pro veřejnost
Porada vedoucích týmů (místo dle pokynů moderátora)
Generálka slavnostního nástupu - všichni soutěžící
Přestávka, taneční vystoupení
Slavnostní nástup, zahájení MČR, samotná soutěž s přestávkami
Přestávka
Poděkování pro soutěžící MČR ČTF & CMA v podání mistra kouzel a iluzí J. Vaidiše

Vyhlášení, oznámení postupů na ME (MS) MWF

Veškeré uvedené časy jsou pouze orientační ! Změna programu je vyhrazena!
Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů na MČR ČTF & CMA v Čáslavi.
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