International Federation Majorettes Sport

vyhlašuje
Bohemia IX. GRAND PRIX MAJORETTES SPORT 2019

Praha 25.05.2019
Soutěž se řídí soutěžním
ěžním řádem
ř
a ústředními
edními propozicemi a pravidly soutěže
sout
IFMS
Pořadatel soutěže
Mažoretky Bailar Praha – T.J. Sokol Petrovice I.

v souladu se Soutěžmím
ěžmím řádem a ústředními
edními propozicemi 2019 vydává
místní propozice soutěže
KONTAKTY:
Ředitel soutěže: Ivana Stříbrská,
říbrská, DiS.
Mobil: +420 777 205 287
e-mail: soutez.bailar@seznam.cz

Organizační
ní záležitosti: Ivana Stříbrská, DiS. Michaela Zavadilová
Zvukař: p. Baroch
Registrace: Ivana Stříbrská,Dis.,
říbrská,Dis., Eliška Klimešová, Daniela Radecká
Startovní listiny, změny,
ěny, zpracování výsledk
výsledků: Bc. David Serafin: 777876813, e-mail:
e
serafin@majoretsport.cz
SOUTĚŽNÍ PROSTORY:
Sportovní hala , U Starého stadionu
adionu 1585/9, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00
GPS: 49.9815778N, 14.3572186E
www.halaradotin.cz
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DOPRAVA:
Autobusy - parkoviště + přilehlé ulice
Osobní auta - parkoviště + přilehlé ulice
STRAVOVÁNÍ:
Stravování je možné přímo v bufetu sportovní haly nebo v přilehlém okolí, možnost zajištění
obědů cena 6 €/ 150 Kč výběr z jídel:
1. těstoviny, 2. řízek s bramborovou kaší, 3. guláš s knedlíky
Rezervace nejpozději do 10.5.2019
Kontaktní osoba:
Michaela Zavadilová, tel: +420 608 024 202
e-mail: soutez.bailar@seznam.cz
UBYTOVÁNÍ: - pouze pro zahraniční účastníky
Ubytování je možné přímo v hostelu sportovní haly, počet míst je omezený, cena od 350
Kč/16 € bez snídaně, 425/19 € se snídani – POZOR snídaně od 10 osob
Rezervace ubytování s předností zahraničních klubů, nejpozději do - obratem
Kontaktní osoba: Michaela Zavadilová, tel: +420 608 024 202
e-mail: soutez.bailar@seznam.cz
REGISTRACE:
Sobota - 25.05.2019 od 7:30 do 9:00 poté na telefonu
Účastnický poplatek (registrace +startovné)
• solo, duo-trio, mini 20 €/500 Kč
• group stage 80 €/2000 Kč
• group march 80 €/2000 Kč
• group stage + march 120 €/3000 Kč
Startovné lze uhradit v hotovosti nebo převodem na účet, na základě faktury, jenž bude
vystavena a zaslána mailem, originál dostanete u registrace.
ŠATNY a WC:
V prostorách sportovního zařízení.
UPOZORNĚNÍ SOUTĚŽÍCÍM:
V prostorách sportovního zařízení (soutěžní hale, tréninkové hale, šatnách, WC atd.) je
přísný zákaz používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod.
Přísný zákaz vstupu s jídlem a pitím do soutěžní i tréninkové haly.
Do šaten je umožněn vstup pouze soutěžícím, registrovaným vedoucím a asistentkám,
rodiče a ostatní doprovod mají vstup zakázán.
Vedoucí a asistenti odpovídají za pořádek v šatnách a případné škody budou vyúčtovány
zúčastněným souborům.
Počet vedoucích je omezen následovně:
do 10 účinkujících – 1 osoba
nad 10 účinkujících – 2 osoby
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:
Dle soutěžních pravidel zveřejněných na: www.majoretsport.cz a www.ifms-majorettes.com
HUDEBNÍ DOPROVOD:
Vlastní kvalitní hudba na CD a flash disku.
Vedoucí zodpovídá za přesné a včasné předání hudby zvukaři před vystoupením.
Dbejte na kvalitní nahrávky, vyhnete se zbytečným penalizacím.
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PROSTOROVÉ A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY:
Prostorové zkoušky v hale od 7:30 h, zkouší se pouze nástup a odchod.
Akustické zkoušky přímo u zvukaře.
VSTUPNÉ:
Dospělí 6 eur/150 Kč
Děti do 6 let ZDARMA
Účastníci soutěže vstupné nehradí.
OSTATNÍ INFORMACE:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd.
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, po dobu tří
dnů, poté budou zlikvidovány.

PROGRAM:
07:30 – 9:00
07:30 – 8:45
08:30

Registrace – Sportovní hala
Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)
Brifink vedoucích

09:00

ZAHÁJENÍ

09:30
18:30

vlastní soutěž v pořadí dle startovních listin
vyhlášení výsledků

Rozpis sledů disciplín s časovým harmonogramem bude zveřejněn ve startovních listinách
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