International Federation Majorettes Sport
U Výstavby 192/5, 109 00 Praha, Česká republika
ID: 014 32 991
vydává
SOUTĚŽNÍ ŘÁD A ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE 2019

I.
Název soutěže
Slovakia VIII. Grand Prix v mažoretkovém sportu (SGP)

12.05.2019 NITRA

SGP je řízená dle těchto propozic a soutěžního řádu a pravidel IFMS

II.
Druh soutěže
SGP - soutěž s mezinárodní účastí je otevřená pro všechny příznivce mažoretkového sportu včetně soutěžících
nikde nezařazených, podmínkou účasti je respektování pravidel IFMS, zaregistrování přihlášky a úhrada
startovného.

III.
Vyhlašovatel
(IFMS) International Federation Majorettes Sport, U Výstavby 492/5, 111 01 Praha 10
e-mail: Inko@ifms-majorettes.com
www page: www.ifms-majorettes.com

IV.
Místní pořadatel
OZ Pohyb bez bariér, J. Stanislav 43, 841 05 Bratislava
Email: pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk
www: www.pohybbezbarier.sk

V.
Struktura SGP





1.Soutěžní sekce a náčiní
sekce baton, hůlka, sekce 2 baton, 2 hůlky, sekce pom-pom, třásně, sekce mix, sekce flag, show majorettes,
pochodové defilé (baton, pom-pom)
2. Soutěž
prostorové zkoušky, rozvičení
předvedení sestav ( vstup do soutěžní plochy až po ohlášení hlasatelem)
ceremoniál předávání ocenění
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ukončení soutěže

VI.
Přihlášky
1) Uzávěrka přihlášek je

25.04.2019

Registrácia je cez: http://www.qscore.cz/registration
Přihlášky se odesílají k registraci dle pokynů na webových stránkách, návodu na formuláři elektronicky.

VII.
Účast v soutěži
Účast na SGP je podmíněna přijetím přihlášky a zaplacením startovného.
Na účastníky, startujících na soutěžích jiných subjektů podle odlišných pravidel, nebere vyhlašovatel zřetel (úlevy
z pravidel)
1. Účastnici soutěže
Platí účastnický poplatek
a) soutěžící na soupiskách
b) soutěžní doprovod (vedoucí, asistentky, trenéři)
Soutěžící skupiny a formace od každého přihlašovatele musí být doprovázeny dospělou osobou starší 18 let.
Tato osoba je odpovědná za chování soutěžících a soutěžního doprovodu při soutěži při pobytu v místě soutěže.

a)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Nesoutěžní účastníci
Neplatí účastnický poplatek
členové týmu zpracování výsledků
hlasatelé
členové organizačních a pořadatelských štábů, včetně ozvučení a pořizování dokumentace
členové čestného předsednictva a porot VIP
3. Účastníky soutěže nejsou:
rodiče, pokud nehradí účastnický poplatek jako soutěžní doprovod
turistický doprovod
diváci
novináři
fotografové, kameramani
prodejci a ostatní, zde neuvedení
Vyhlašovatel a pořadatelé nemají k těmto osobám žádné závazky při poskytování pobytového servisu a služeb.

VIII.
Startovné (účastnický poplatek)
Startovné je uvedeno na přihlášce v €:
 solo, 14€/osoba
 duo-trio 8 €/osoba
 mini 25 €
 group stage 80 €
 group march 80 €
 group stage + march 100 €

Startovné nutno uhradit v hotovosti/bezhotovostně na účet
VUB: SK48 0200 0000 0030 1778 9654

3) Termín pro zaplacení
Termín pro zaplacení je uveden na faktuře, úhradu proveďte nejpozději před zahájením soutěže
Čísla účtů jsou uvedena na faktuře
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a)
b)
c)
d)

4) Další informace
náklady spojené s platbou jdou k tíži plátce, účastníka
startovné se nevrací
účastník obdrží fakturu s údaji uvedených v přihlášce, proto dbejte při vyplňování přihlášky na správné
uvedení fakturačních údajů včetně IČ!
číslo faktury účastník používá jako variabilní symbol pro platby i v další korespondenci

IX.
Start a počet přihlášených
1) Počet účastníků z členských států IFMS není omezen
2) Členský stát může předem zaslat seznam kandidátů
3) Mohou se zúčastnit zahraniční účastníci ze zemí, které nejsou členy IFMS
4) Počet vstupů od jednoho žadatele není omezen; v případě plné kapacity může soutěžící vyhlásit stav žádostí o
zastavení
5) Účast je dobrovolná. Jakákoli nespokojenost s organizací, formát soutěže a hodnocení může být vyjádřena
přímo promotérem nebo místním pořadatelem
Problémy s nespokojeností týkající se organizačního selhání nebo formátu soutěže lze vyjádřit písemným
podáním adresovaným organizátorovi soutěže. Poplatek 50 € .

X.
Věkové kategorie
Kadetky
základní 8–11 let: 2011, 2010, 2009, 2008,
možnost starších jen 12 let (2007)
Juniorky
a) základní 12- 14 let: 2007, 2006, 2005
b) možnost starších jen 15 let (2004)
Seniorky
a) základní 15 let a více: 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, ……1993
b) možnosti starších 1992
Grandseniorky
a) základní nad 26 let: 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986…………………
b) možnosti mlaších: 1193, 1994
a)
b)

Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže, tj. 2019
U formací (sólo, duo-trio a mini) věk soutěžících odpovídá věkové kategorii nebo může být zařazena mladší
soutěžící
U skupin je v kategorii kadetky a juniorky povoleno až 20 % starších o 1 rok.
Vedoucí nebo soutěžící musí mít připraveny doklady k ověření věku (jmenný seznam s datem narození, karta
pojištěnce, u starších OP), jak je uvedeno v oddíle VI., odst. c)

a)
b)

Little kadetky (LITTLE)
do 7 let: 2015, 2014,2013,2012
možnosti starších je 8 let (2011)
Věková kategorie LITTLE
a) soutěžící ve věkové kategorii little pravidla IFMS nedefinují, je to národní specifikum zařazené v MČR)
b) primárně se řídí pravidly kadetek; to však nevylučuje, že může být přihlédnuto k daným okolnostem
c) je nutné pracovat s faktem, že tyto soutěžící se se soutěžním prostředím teprve seznamují a jsou jakousi
výjimkou, proto nelze jejich výsledky anulovat nebo hodnotit jako neoprávněný start
d) jsou zařazeny do výkonnostní třídy B
e) dolní věková hranice stanovená není
f) nepožadují se žádné povinné prvky
g) je snížený čas skupinové sestavy, a to na 2 až 2 minuty 30 sekund

XI.
Opravný start
Opravný start skupiny a opravný start formace může být umožněn v odůvodněném případě na žádost vedoucí
(zástupce dle odst. VII.) do 5 minut po ukončení sestavy
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XII.
Postupy

a)
b)

Startující dle ustanovení IX. postupují (získají nominaci) dle výsledného ohodnocení při dosažení vysokého počtu
bodů na:
Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, Crikvenica, Chorvatsko
Mistrovství světa, Praha, ČR

XIII.
Organizace soutěže

a)
b)

Cílem organizace a řízení soutěžního programu je zajistit soutěžícím optimální podmínky pro předvedení
soutěžních sestav.
Při použití náčiní pom-pom musí dbát soutěžící na kvalitu používaných třásní, spadané třásně mohou ohrozit
bezpečnost soutěžících
Soutěžní povrch určený pro víceúčelové sporty je opatřen (překrytý) standardizovanými povrchem
Hudba k soutěžním sestavám
Hudebně zvukový doprovod
Doprovodné zvuky během soutěžního vystoupení, jako klaksony, píšťalky, bubny, ječení, tlučení, apod. se
považují za součást hudebního doprovodu a jsou spolu s ním hodnoceny jako celek, tj. jako špatný hudební a
zvukový mix jednotlivých motivů.
V souladu s pravidly jsou předmětem bodových srážek u každého bodového rozhodčího -0,10 bodu za tenicky
špatný mix, a -0,10 bodu za chyby v pohybovém vyjádření takového mixu
Předávání nosiče
Nosiče audio záznamů předává vedoucí (nebo jím pověřená osoba) na stanovišti zvukaře před soutěžním
vystoupením podle startovní listiny.
Nesmí předávat nosič dřív, než skončí předchozí vystoupení a příslušný nosič je vrácen.
Základní typy přehrávačů: CD a MP3 pro USB, upřesňuje pořadatel v místních propozicích
Akustické zkoušky, zvukový klid
Zkušební test nahrávek na připraveném zvukovém zařízení pořadatel ukončí podle organizačních potřeb,
nejpozději 15 minut před zahájením soutěže. Od té doby musí být dodržen tzv. zvukový klid.

1.
2.
3.
4.
5.

Rozcvičení, prostorové zkoušky
Pořadatelé mají právo stanovit časový rozsah rozcvičení a zkoušek v soutěžních prostorách
není povolen opožděný trénink nebo předvádění ucelených soutěžních sestav nebo jejich částí
pořadatel je oprávněn soutěžící přerušit a vykázat ze soutěžního prostoru
na pódiu je možno pouze vyzkoušet nástup a odchod, rozmístění rekvizit pro disciplínu show majorettes, a podle
pokynů pořadatele i základní rozcvičení
nejméně 15 minut před zahájením soutěže pořadatel soutěžní prostory uzavře
pokud nejsou prostorové zkoušky řízeny místním pořadatelem a platí pořadí prostorových zkoušek v pořadí dle
startovní listiny
Zdravotní indispozice před soutěží
1. náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících před zahájením soutěžního vystoupení není důvodem
ke změně startovního pořadí
2. pořadatel může podle okolností přerušit soutěž na 5 minut
3. po uplynutí této doby vedoucí buď ponechá příslušné místo v sestavě neobsazené, případně soutěžní
vystoupení zruší
Zdravotní indispozice během soutěže
1. náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících v průběhu soutěžního vystoupení není důvodem k
opakování sestavy
2. dodržením pitného režimu soutěžících před startem lze omezit případy indispozicí z nedostatku tekutin
Opuštění soutěžního prostoru
1. pokud jednotlivé soutěžící ze skupiny nebo formace přeruší vystoupení a opustí soutěžní prostor před koncem
sestavy, je hodnocení anulováno
2. taková skupina nebo formace nemá nárok na opakování sestavy
Převleky kostýmů
1. potřeba převleku mezi soutěžním vystoupením není důvodem ke změně startovního pořadí
2. pořadatel upraví strukturu soutěže a sled disciplín u formací, případně přeruší soutěž, nejdéle na 5 minut
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Diskvalifikace a anulování výsledků
1. při nedodržení a porušení propozic, soutěžního řádu a pravidel, zvláště v ustanoveních o chování soutěžících,
chování vedoucích a o narušení soutěže formou znevažování rozhodčích, hodnocení, vyhlašování výsledků,
odjezdů bez ohlášení před ukončením soutěže
2. jsou-li v průběhu soutěže zjištěny nesprávné údaje o věku soutěžících nebo překročení věkového limitu nebo
porušena ustanovení s tím související
3. při tzv. dvojitém startu za různé oddíly
Dvojitý start
1. Stejná skupina / malá formace (nebo jejich členové) může startovat pouze pro jeden klub
2. Dvojitý start není povolen

XIV.
Tituly a ceny
1.Tituly
a) Tituly skupinám a malým formacím se udělují dle disciplín a věkových kategorií
1. místo Vítěz SGP
2. místo
3. místo
2. Diplomy
Soutěžní diplomy za každé místo dle výsledného pořadí
3.Medaile, poháry
Medaile za 1. - 3. místo
Poháry se udělují podle možností místního pořadatele za 1.-3. místo, .sportovní trofeje za 4. – poslední místo

XV.
Porota, rozhodčí
Hodnotí a boduje se podle platných pravidel IFMS. Minimální počet 3 bodoví rozhodčí a 1 technický v daném
kole. Porota může mít mezinárodní složení z rozhodčích členských zemí IFMS s platnou licencí.
Pořadatelé mohou ustavit speciální poroty VIP.

XVI.
Rozsah stravování, počty strávníků a ubytování
1. Pořadatel může zajistit stravování pro přihlášené účastníky.
a) rozsah a podmínky stanoví pořadatelé v místních propozicích. Stravování je standardního typu, zpravidla ve
školních jídelnách. Pořadatel je oprávněn stanovit příspěvek na stravu. Po stanovení příspěvku na stravu
zveřejní menu v místních propozicích
b) pořadatel může však také stanovit, že stravu nezajišťuje, ale že je k dispozici v areálu, pak nemůže stanovit
příplatek na stravu
c)
pořadatelé zajišťují stravování pro počet osob, uvedený v přihlášce. Tento počet je závazný a platný, dokud ho
přihlašovatel nezmění
d) poslední termín změny je pondělí v týdnu před konáním kola. Účastnice nesou důsledky, vzniklé nesplněním
povinnosti oznámit aktuální počet.
2. Pořadatel může zajistit ubytování pro přihlášené účastníky.
a) u jednodenních soutěží se ubytování nezajišťuje. Pro účastníky ze vzdálených míst je možno zajistit jen podle
možností místního pořadatele a po dohodě s ním
b) u dvoudenních soutěží může být, ubytování společného typu (vlastní karimatky a spacáky) nebo standardního
hotelového typu nebo hostelového typu (domovy mládeže, apod.)
c)
rozsah a podmínky stanoví pořadatelé v místních propozicích; pořadatel je oprávněn stanovit příspěvek na
ubytování

XVII.
Zdravotnické zabezpečení
Zdravotní službu zajišťuje místní pořadatel podle místních podmínek během soutěže. Stanoviště nebo osoba
vykonávající zdravotní službu je viditelně označena (červený kříž, bílý oděv lékaře, uniforma záchranné služby)
Potvrzení lékaře za jednotlivé soutěžící předkládá na požádání jejich vedoucí.
Vedoucí (přihlašovatelé) odpovídají za pojištění účastníků – členek skupin, formací a doprovodu pro cestu i pobyt.

XVIII.
Omezení pro pořizování záznamů
1. Narušení soutěže
Za narušení soutěže se považuje, pokud soutěžící či členové registrovaného soutěžního doprovodu (vedoucí,
asistentky, aj.) nebo turistického doprovodu pořizují obrazové a zvukově obrazové záznamy v zakázaných
prostorách během soutěže. Technický rozhodčí je u dané skupiny nebo formace penalizuje srážkou -0,10 bodu.
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a)
b)
c)
d)

a)

b)

c)
d)
e)

2. Zakázané prostory
soutěžní trasa defilé a její ochranná pásma
soutěžní pódium a jeho ochranná pásma
přípravné, nástupní a odchodové prostory soutěžících, vymezené pořadatelem
stanoviště rozhodčích, prostor před ním a vymezený prostor za ním
4. Televizní záznamy, videozáznamy a fotografování
pro zpravodajské vysílání celostátních nebo regionálních televizních studií je možno zaznamenat jen části
soutěžních sestav, tj. v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu. Televizní štáb (kameraman) se musí ohlásit u
pořadatele
podmínky televizního přenosu nebo záznamu uceleného soutěžního bloku projednává vyhlašovatel tak, aby
mažoretkový sport byl prezentován v souladu s pravidly a pojetím IFMS, a uzavírá k tomu příslušnou dohodu
nebo smlouvu
žádný kameraman nebo fotograf nesmí vstupovat na stanoviště poroty, do soutěžní trasy defilé nebo na soutěžní
pódium a do ochranného pásma
pořizování videozáznamů celých sestav a celého soutěžního nebo doprovodného programu pro komerční,
dokumentární a jiné účely je možné jen na základě smlouvy a po zaplacení stanovené ceny
pro tzv. divácký záznam může pořadatel stanovit zvýšené vstupné. Je možný jen z prostoru pro diváky, bez
použití stativu

XIX.
Ochrana cenností
Vyhlašovatel a místní pořadatelé v době konání soutěže neodpovídají za ztrátu věcí v majetku účastníků včetně
videokamery, fotoaparáty, mobily, a další, a za škody na nich.

XX.
Zpracování údajů
Podáním přihlášky uděluje účastník souhlas, aby v databázi SGP byly zpracovány a užity osobní údaje vedoucích
a skupin či formací, které jsou obsaženy v přihlášce, a to pro organizační a evidenční potřeby, pro tiskové
informace a na www stránky. Údaje skupiny a jméno vedoucího, jména soutěžích ve formacích, budou
zveřejněny ve startovních listinách, při zpracování výsledků, v propagačních materiálech, na webové stránce a
v tiskových informacích.
Správce databáze neposkytne kontaktní a další údaje jiným subjektům bez souhlasu příslušné osoby.

XXI.
Závěrečné ustanovení
K propozicím mohou být podle aktuálního průběhu mistrovství vydány dodatky, zveřejněné na webových
stránkách MČR http://ifms-majorettes.com nebo www.majoretsport.cz
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