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I. Adresa
Sportovní hala Královka,
Nad Královskou oborou 51
Praha 9
GPS souřadnice:50.10430,
50.10430, 14.416339

Upozornění
Zákaz donášení a konzumace potravin v hale A, v hale B, na tribunách a v šatnách. Nápoje v hale A, na tribunách
a v šatnách a v hale B pouze v uzavřených
uzavř
nádobách – pet lahve, termosky, viz Provozní řád
ř sportovní haly.

II. Nejbližší spojení do sportovní haly Královka
Metro
Stanice Vyšehradská
Tramvaj
Stanice Milady Horáková
Doprava vlastními auty a autobusy
•
parkování cca 450
0 m od haly,
haly GPS 50.099018, 14.419384
•
parkování je placené

III. Registrace ve sportovní hale (samostatný
(
vchod z ulice)
19.08. – 24.08.2019
07:30 h –09:00 h
12:00 h – 13:30 h
mimo tuto dobu (pokud nebude fyzicky přítomen asistent pro registraci) volejte na mobil: +420732264831
Registrujte se nejpozdějiji 1 hodinu před svým vystoupením
vystoupením, zajistíte si tak včasný
asný nástup na start.
U registrace obdržíte:
sout žící, pro doprovod skupin až 2 vstupenky/skupina, pro doprovod malých
•
náramkové vstupenky pro soutěžící,
formací, v počtu 1 vstupenka/klub
•
stravenky na objednané a zaplacené obědy
ob
•
originál faktury
•
informace o šatnách
•
ročenku World Championship
hampionship Majorettes Sport se startovními listinami
•
případně další aktuální informace
Náramkové pásky (vstupenky) upevní vedoucí každému soutěžícímu na zápěstí těsně
ěsně (náramek nesmí být
volný), ještě před
ed vstupem do sportovní haly
haly. Vstup do haly je pouze s náramkovou vstupenkou,
vstupenka platí celé 4 dny. V případě
řípadě ztráty se náhradní vstupenka nevydává.

IV. Vstupné
•
•
•
•
•
•
•

v předprodeji 125 Kč/5 Euro,
Euro zde je odkaz http://ifms-majorettes.com/tickets/,, jednodenní vstupné na
místě 250 Kč/10 Euro,
vstupné nehradí mažoretky a doprovod pokud se u vstupu prokážou náramkovou vstupenkou
vstupné včetně místenky nehradí děti
d do 6 let a děti ZTP, dospělílí držitelé ZTP 125 K
Kč (50 %)
vstupenky pro turistický doprovod a ostatní veřejnost
ve
jsou k prodeji v pokladně u vstupu do haly,
haly slouží i
jako místenky a jsou označeny
označ
písmenem tribuny, číslem řady a číslem
íslem sedadla
není povoleno odkládaní věcí
vě a svršků na volná sedadla
soutěžícím
žícím je pro sledování programu vyhrazená část tribuny, dbejte pokynů
ů pořadatel
řadatelů
zákaz
ákaz sezení na schodištích v celé hale (bezpečnostní předpis a provozní řád haly)

U vstupu pro veřejnost lze zakoupit ročenku
roč
World Championship Majorettes Sport 2 Eur/50
Eur/5 Kč, v ročence jsou
zveřejněny startovní listiny

V. Prostory
Nesoutěžní prostory pro soutěžící
ěžící
•
označené šatny s příslušenstvím
říslušenstvím
•
hala B určená pro rozcvičování
•
zákaz opírání se tělem a obuví o stěny,
st
hrozí ušpinění a okopání
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Do nesoutěžních prostor pro účastníky
častníky soutěže
sout
není povolen vstup turistickému doprovodu a veřejnosti!
ve
ve
(diváky)
Prostory pro turistický doprovod a ostatní veřejnost
•
sedadla na tribuně na místenky a přístupové cesty na tribuny od hlavního vchodu
Prostory pro VIP
•
označená sedadla na tribuně
•
označená místnost pro VIP
Prostory pro rozhodčí
•
označená místnost pro rozhodčí
rozhod
•
stanoviště u soutěžní
žní plochy

VI. Soutěžní plocha v hale A
Pro
ro pódiové sestavy 12 m x 12 m + ochranné
oc
pásmo, standardizovaný povrch.
Pro pochodové defilé 25m x 7 m + nástupní plocha
pl
a ochranné pásmo, standardizovaný povrch.
Nástup soutěžících na soutěžní
ěžní plochu (start) se řídí pokyny určené osoby k řízení
ízení nástupů.
nástupů Tato osoba je může
doprovodit až na startovní čáru; k této čáře
č
není povolen doprovod jiné osoby včetně
ě vedoucích, asistentů,
asistent
trenérů

VII. Prostorové zkoušky
Pro rozcvičování
ování je po celou dobu soutě
soutěže k dispozici sportovní hala B
Vstup na soutěžní plochu pro prostorové zkoušky v hale A
•
od 07:30 h – 08:30 h
pouze pro nástup a odchod
•
•
není povolen trénink ani předvád
ředvádění sestav či jejich části
•
není povolen divákům a turistickému doprovodu

VIII. Breafink
Breafink každý soutěžní den v 08:30 h,
h podle potřeby ještě před odpoledním soutěžním
ěžním blokem
blokem, vždy po
vyhlášení hlasatelem, u stanoviště
ě hlasatele

IX. Ceremoniály
Zahájení (každý soutěžní den)
•
nástup vedoucích, VIP, rozhodčích
rozhod
po ohlášení hlasatelem, dress code oděv
ěv společ
společenský
•
obuv bez jehlových, kovových a úzkých podpatků, nejlépe sportovní
•
odchod po ohlášení hlasatelem, na pokyn osoby pro řízení nástupů
Vyhlášení výsledků
•
k vyhlášení se připraví všichni
ichni soutěžící
sout
příslušné disciplíny (skupiny, sólo, duo-trio,
trio, mini)
•
nástup k vyhlášení na plochu po ohlášení hlasatelem, na pokyn osoby pro řízení nástupů,
nástup
•
účastníci
astníci nastupují pochodovým krokem v zástupu, pochodový krok ukončí až na pokyn hlasatele
(zastavit stát, raz, dva) a otočí
otoč se čelem do plochy se stupni vítězů
•
skupiny nastupují v doprovodu vedoucího (až 2 osoby), pro doprovod dres code společenský
spole
oděv nebo
kostým, uniforma své skupiny,
skupiny obuv bez jehlových, kovových a úzkých podpatků)
•
při používání státních vlajek se dodržují
do
zásady o státních symbolech (pouze vlajky čisté,
č
nepopsané či
jinak poškozené)
•
vyhlašování do 6. místa,
•
za 7. místo až poslední místo se diplomy vydávají po vyhlášení výsledků u stanoviště s medailemi a
poháry, později v registrační
ční místnosti
•
1. místo, může být hymna pro vítěze
vít
se státní vlajkou, po dobu hymny účastníci
častníci soutěže
sout
stojí (bez
pohybů)
•
odchod z plochy po ohlášení hlasatelem

X. Startovní a výsledkové listiny
Změny ve startovních listinách hlaste
aste u registrace nebo u hlasatele nebo přímo u komisaře
ře pro zpracování
výsledků
Startovní listiny se zveřejňují
•
na www.ifms-majorettes.com
majorettes.com,
•
v ročence WCH
•
v hale B
•
ve vestibulu (u vstupu pro diváky)
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XI. Služba lékaře
•
•

v místnosti pro lékaře
v hale v prostoru u tribuny pro VIP

XII. Pitný režim
•
•

za pitný režim svých svěřenců
ěřenců odpovídá vedoucí
pitná voda ve vodovodním řadu
ř
sportovní haly

XIII. Stravování a ubytování
•
•
•
•
•
•
•
•

stravování soutěžících v průběhu
prů
soutěžního dne lze objednat na ubytovanimazoretky@seznam.cz,
ubytovanimazoretky@seznam.cz
výdej jídel bude v jídelně
ě hotelu Art
obědy a večeře budou
ou vydávány v jídelně hotelu ART
cena 5 €/125 Kč
jídla jsou pouze na objednávku, zaplacená předem (faktura)
objednávky zasílejte na tento e-mail:
e
ubytovanimazoretky@seznam.cz, mobil: +420608829988
pro ostatní veřejnost je bufet v přízemí haly
MENU je zveřejněno
no na webu: http://ifms-majorettes.com/news/6-open-world-championship
championship-majorettessport-2018/
ubytování dle pokynů na www.ifms-majorettes.com,
www.ifms
ubytovanimazoretky@seznam.cz

XIV. Fotografování a pořizování
řizování videozáznamů
videozáznam
Vyhlašovatel zajišťuje
uje fotodokumentaci,
fotodokumentaci fota zveřejňuje na www.ifms-majorettes.com
Pořizování
izování fotografií a videozáznamů jen pro akreditované fotografy,, žádost o akreditaci na e-meil:
e
vice.president@ifms-majorettes.com
majorettes.com, nejpozději 2 dny před zahájením soutěže nebo u akreditace
•
ostatní veřejnost pouze z prostorů
prostor pro diváky
•
fotografovat a pořizovat
izovat videozáznamy i s použitím stativu nelze z prostoru pro diváky,
diváky brání výhledu
divákům, více informací v pokladně
pokladn u prodeje vstupenek
•
používání stativu omezuje výhled diváků
divák a diváci se pak domáhají vrácení
rácení vstupného; to může
m
pořadatel
vymáhat po fotografech se stativem

XV. On-line přenos
Živé vysílání bude zahájeno každý soutěžní
sout
den v 09:00 h.
Přístup pro sledování z titulní strany na www.ifms-majorettes.com

Upozornění:
Za soutěžící odpovídá vedoucí uvedený v přihlášce.
Vyhlašovatel a místní pořadatel
adatel nenese odpovědnost
odpov
za ztrátu věcí, peněz či cenností.
Vyhlašovatel
tel si vyhrazuje právo na změnu
změ programu.
Soutěžní úspěchy, divácké
vácké zážitky, radost z pohybu přeji pořadatelé a děkují
kují za podporu rozvoje mažoretkového
sportu
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