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Semifinále skupin a sóloformací výkonostní třídy „A“ a „B“  
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Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR a pravidly soutěže 
IFMS 

 
Pořadatel kvalifikačního kola 

Obec Bělotín 
Základní škola a mateřská škola Bělotín 

v souladu se Soutěžmím řádem a ústředními propozicemi 2015 vydávají 
místní propozice soutěže 

 
Kontakty: 
Ředitel soutěže Mgr. Eduard Kavala, mobil: 602514347 
Ředitel základní školy Mgr. Tomáš Navrátil, mobil: 724182820 
Informace o soutěži Marta Pavelková, mobil: 731440909 
 
Soutěžní prostory: 
Za příznivého počasí venkovní areál školy; defilé a pódiové sestavy na standardizovaném 
povrchu Stilmat 
Za nepříznivého počasí tělocvična základní školy pro pódiová vystoupení; při celodenní 
nepřízni počasí může odpadnout defilé, případně může být prohozeno s pódiovým 
vystoupením 
  
Příjezdy:  
Parkoviště u restaurace U Žida, u obecního úřadu, u zdravotního střediska, v areálu TJ 
Sokol, dle pokynů pořadatelské služby  
Upozornění: Zákaz vjezdu k základní škole (bezpečnostní důvody) 
 
 
 



 
Prezentace:  

Vestibul základní školy, od 07:30 h 

 obědy (úhrada a výdej stravenek) 

 šatny (přidělení, klíč) 

 minerálky (pro pitný režim) 
 
Stravování: 
Dotované obědy pro účastníky soutěže ve školní jídelně, nahlaste nejpozději do 25.04.2015 
včetně, na e-mail: majoretsport@centrum.cz, cena 30 Kč, úhrada u prezentace 
Menu:  Polévka (vývar s nudlemi), hlavní jídlo kuře s bramborem  
Bufet v areálu školy  
 
Ubytování: 
Ubytování  je možné dle vlastní domluvy v penzionu U Žida, tel.: 581694032, mobil: 
725115718, e-mail: hyzova.a@seznam.cz 
 

 
Soutěžní disciplíny: 
Semifinále skupin a formací výkonnostní třídy A a B s hůlkou a třásněmi dle startovních listin 
na  www.majoretsport.cz 
 
Prostorové a akustické zkoušky: 
Za příznivého počasí venkovní areál, na ploše Stilmat, v opačném případě v tělocvičně školy. 
Akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 min. před zahájením soutěže, dbejte 
tohoto pokynu, začínáme dle programu. 
 
Hudební doprovod: 
Pouze kvalitní hudební záznamy na CD ve formátu audio nebo MP3 
Vzkaz od pana zvukaře: Těším se, zvuková aparatura je na tuto sezónu doplněna o nové 
výkonné díly. Současně s investováním do krásných kostýmů myslete i na hudební nosiče a 
doprovodné nahrávky nepodceňujte, pořizujte si disky o pár korun dražší, a pokud možno, 
svěřte pořízení soutěžní nahrávky odborníkovi (např. některému ze zvukařů v okolí). Jako 
zvukař sleduji soutěže několik let a dobrá nahrávka je základem k dobrému výkonu. 
Váš Pavel Humplík 
 
Rozhodčí:  
Poláková Michaela T1 
Mgr. Hana Černá 
Charvátová Kamila 
Strachcanová Michaela 
Poláková Iva 
Hebelková Jana 
Bergerová Monika 
 
Spolupořadatelé: 

Mažoretky, o.s. Hranice 
 
Čestné předsednictvo a VIP: 
Delegace osobností veřejného a politického života k 70. výročí ukončení 2. světové války 
Mgr. Eduard Kavala, starosta obce 
Mgr. Ivan Fibich, místostarosta 
Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel školy 
Marta Pavelková, za vyhlašovatele soutěže 
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Vstupné: 

Vstup volný 
 
Ostatní informace: 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, např. mobilních telefonů, videokamer, fotoaparátů 
atd. 
 
Program: 
Časy soutěžních disciplín a věkových kategorií jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo 
na změnu. 
 
07:30 h prezentace 
09:00 h brífink vedoucích 
09:30 Zahájení 
10:00 výkonnostní třída „A“ 

           BATON 

 skupiny KAD, JUN, SEN 

 sólo KAD, JUN, SEN 

 duo-trio KAD, JUN, SEN 

 mininiformace KAD, JUN, SEN 

 POM-POM 

 sólo KAD, JUN, SEN 

 duo-trio KAD, JUN, SEN 

 úprava plochy 

 pochodové defilé  

 vyhlášení výsledků 
12:30 – 13:30  
Přestávka 
 

13:30 h výkonnostní třída „B“ 
           BATON 

  Pochodové defilé 

 úprava plochy 

 sólo KAD, JUN, SEN 

 duo-trio KAD, JUN, SEN 

 mininiformace KAD, JUN, SEN 

 skupiny KAD, JUN, SEN 
POM-POM 

 sólo KAD, JUN, SEN 

 duo-trio KAD, JUN, SEN 

 vyhlášení výsledků 

 
 


