International Federation Majorettes Sport
U Výstavby 492/5, 111 01 Praha 10, Czech republic
ID: 01432991

International NGOs
vydává
ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE A SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2019
MS bude řízeno podle těchto propozic, soutěžního řádu a pravidel IFMS

I. Název soutěže
Mistrovství Světa v mažoretkovém sportu 2019, otevřené pro zahraniční účastníky (nečleny IFMS), dále MS

II. Druh soutěže
Celosvětová soutěž skupin a formací v mažoretkovém sportu
Účastníci jsou nominování z národních mistrovství, mezinárodních soutěží a mistrovství, klubových soutěží nebo
se mohou přímo přihlásit podáním přihlášky určené pro mistrovství světa

III. Vyhlašovatel a hlavní pořadatel
Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem soutěže je International Federation Majorettes Sport Praha,
adresa: U výstavby 462/5, 111 01 Praha 10, dále jen IFMS
e-mail: info@ifms-majorettes.com,
www stránky: www.ifms-majorettes.com

IV. Místní pořadatel
Místní pořadatelem soutěže je Česká federace mažoretkového sportu,, z.s.
adresa: U výstavby 462/5, 111 01 Praha 10, dále jen IFMS, IČ: 65914031
e-mail: Info@majoretsport.cz
www.stránky: www.majoretsport.cz

V. Soutěžní disciplíny podle pravidel IFMS
1) pódiová vystoupení malých formací pro věkovou kategorii KAD, JUN, SEN
- sólo s náčiním BAT, POM, FLAG, MACE
- duo-trio s náčiním BAT, POM, FLAG
- mini formace s náčiním BAT, POM, FLAG, MIX
2) pódiová vystoupení skupin s náčiním BAT, POM, FLAG, MIX, SHOW MAJORETTES
3) pochodové defilé s náčiním BAT pro věkovou kategorii KAD, JUN, SEN
4) pochodové defilé s náčiním POM pro věkovou kategorii SEN

VI. Doprovodný program
Doprovodný, zpravidla večerní program, připravený místním nebo cizím pořadatelem, koncerty, ohňostroje,
apod., není součástí MS a pro účastníky není povinný.
Zúčastňují se jej na vlastní riziko a nebezpečí.

VII. Přihlášky
1) Přihláška formací včetně jmen a roku narození
2) Přihláška skupin včetně jmenného seznamu roku narození
Uzávěrka přihlášek je 31.07.2019, dodatečné přihlášky dle pokynů vyhlašovatele
Registry
1 Krok: Zaregistrovat se: http://www.qscore.cz/registration
2 Krok: Počkat na aktivaci (účty aktivujeme každý den večer), o aktivaci vás budeme informovat mailem
3 Krok: Po aktivaci se přihlásit do systému s oprávněním editovat svůj klub (doplnit fakturační údaje, přidat členy
klubů,...)
4 Krok: Vyčkat než se spustí proces přihlašování na WCH Praha
_____________________

Ústřední propozice a soutěžní řád 2019

Stránka 1

Step 1: Register: http://www.qscore.cz/registration
Step 2: Wait for activation (Accounts are activated every night), we will notify you by email
Step 3: After activating, log in to the system with the authority to edit your club (fill in billing information, add club
members, ...)
Step 4: Wait for the signing process to run on the WCH Prague
Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách www.ifms-majorettes.com

VIII. Registrační poplatky + startovné
Skupiny BAT, POM, MIX, SHOW, FLAG
stage
180 EUR
Group BAT, POM
march
180 EUR
Group BAT, POM
stage + march
180 EUR

Solo

30 EUR

Duo-trio
Mini

40 EUR
60 EUR

Termín pro zaplacení, kdy poplatky musí být připsány na účet vyhlašovatele je uveden na faktuře. Platba
v hotovosti na místě pouze po dohodě s vyhlašovatelem.
Při nedodržení termínu zaplacení registračního poplatku nebudou soutěžící zařazeni na startovní listinu.
Pro identifikaci platby je nutné zapsat do správy pro příjemce plný název plátce nebo zadat
variabilní symbol - číslo faktury, která bude vystavena a zaslána (e-mailem nebo poštou) po doručení přihlášky.
Další informace:
1. náklady spojené s platbou jdou k tíži plátce, účastníka
2. registrační poplatek se nevrací
3. případné mylné platby budou po odsouhlasení vráceny
4. účastník obdrží originál faktury v místě konání soutěže (doklad o zaplacení), fakturační adresa bude převzata
z QScore

IX. Účastníci MS
1) Účastníci soutěže
1. soutěžící na soupiskách (jmenných seznamech, max. počet 25 osob v jedné skupině)
2. zaregistrovaný soutěžní doprovod (vedoucí, asistent)
Soutěžící skupiny a formace od jednoho přihlašovatele musí být doprovázeny dospělou osobou starší 18
let. Tato osoba je odpovědná za chování soutěžících a registrovaného soutěžního doprovodu při soutěži
a pobytu v místě soutěže.

2) Nesoutěžní účastníci
Účastnický poplatek neplatí
1. rozhodčí,
2. členové týmu zpracování výsledků,
3. hlasatelé,
4. členové organizačních a pořadatelských štábů, včetně ozvučení,
5. členové čestného předsednictva a porot VIP

3) Účastníky MS nejsou
1. rodiče, pokud nejsou zaregistrováni jako soutěžní doprovod,
2. turistický doprovod,
3. diváci,
4. novináři, fotografové, kameramani
Vyhlašovatel a pořadatelé nemají k těmto osobám žádné závazky při poskytování pobytového servisu, zejména
ubytování a stravování.

X. Start na MS
Účast na MS je dobrovolná.
Nespokojenost s organizací, formátem soutěže a hodnocením se může vyjádřit písemným podáním (protestem)
k řediteli (vedoucímu, sekretáři) soutěže po složení poplatku 50 EUR/1250 Kč. Při neoprávněném protestu se
poplatek nevrací.

XI. Věkové kategorie a ročníky
Kadetky (KAD):
1. základní 8–11 let: 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
2. možnost starších jen 2007 (12 let)
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Juniorky (JUN):
1. základní 12- 14 let:207, 2006, 2005
2. možnost starších jen 2004 (15 let)

Seniorky (SEN):
1. základní 15 let -26 let: 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993
2. možnost starších 1992

Grand seniorky (GRAND)
1.základní 27 let a více: 1992,1991, 1990,1989, 1988, 1987……………
2.možnost mladších: 1993

Společná ustanovení
Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže, tj. 2019
U skupin má věk odpovídat věkové kategorii, je povoleno až 20 % starších.
U formací (sólo, duo-trio, mini) může být zařazen mladší člen nikoli starší.

XII. Kontrola věku a počtu
Účastnice musí mít připraveny doklady k ověření věku (jmenný seznam s rokem narození, karta pojištěnce, OP).

XIII. Nominace a individuální přihlášky
Nominace a individuální přihlášky na MS do naplnění kapacity soutěže, tj. 50 soutěžních hodin.

XIV. Organizace soutěže
Cílem organizace a řízení soutěžního programu je zajistit soutěžícím optimální podmínky pro předvedení
soutěžních sestav. Nedílnou součástí organizace soutěže je zábavná, výchovná a zdravotní funkce pro všechny
zúčastněné.

XV. 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 technicky
špatný mix, a -0,10 bodu za chyby v pohybovém vyjádření takového mixu

XVI. 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

XVII. Akustické zkoušky, zvukový klid
Testy audio nosičů pořadatel ukončí podle organizačních potřeb, nejpozději 15 minut před zahájením soutěže. Od
té doby musí být dodržen tzv. zvukový klid.

XVIII. Rozcvičení, prostorové zkoušky
V soutěžních prostorách (na pódiu a na trase pochodu)
1. není povolen opožděný trénink nebo předvádění ucelených soutěžních sestav nebo jejich částí
2. pořadatel je oprávněn soutěžící přerušit a vykázat ze soutěžního prostoru
3. na pódiu je možno pouze vyzkoušet nástup a odchod a podle pokynů pořadatele i základní rozcvičení
4. nejméně 30 minut před zahájením soutěže pořadatel soutěžní prostory uzavře

XIX. 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. pořadatel si vyhrazuje právo na změnu startovního pořadí
4. po uplynutí této doby vedoucí buď ponechá příslušné místo v sestavě neobsazené, případně soutěžní
vystoupení zruší

XX. Zdravotní indispozice během soutěže
1. náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících v průběhu soutěžního vystoupení není důvodem k
opakování sestavy
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XXI. 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
3. soutěžní prostor se opouští v ucelené formaci (nikoli útěkem, nedodržením útvaru)

XXII. 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 na 5 minut

XXIII. 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 a hodnocení
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

XXIV. Dvojitý start
1. stejná soutěžící skupina a formace (nebo jejich členky) může startovat pouze za jednoho přihlašovatele
2. dvojitý start není povolen

XXV. Tituly a ceny
a) Tituly se udělují v každé věkové kategorii a disciplíně
1. místo, mistr světa
2. místo, I. vicemistr světa
3. místo, II.vicemistr světa
b) Ve výkonnostní třídě B se v každé věkové kategorii a disciplíně udělují
1. místo, Vítěž výkonnostní třídy B
2. místo
3. místo

XXVI. Soutěžní diplomy
a). za 1. - 3. místo v každé kategorii a disciplíně s určením získaného titulu
b) za 4. – poslední místo diplomy s pořadovým číslem dle výsledkové listiny

XXVII. Medaile, poháry
1. medaile za 1. -3. místo
2. poháry za 1.-3. místo
3. účastnické trofeje za 4. – poslední místo

XXVIII. Porota, rozhodčí
Hodnotí a boduje se podle platných pravidel IFMS. Minimální počet bodových rozhodčích jsou 3, maximální 5,
1 -2 technický a 1 hlavní
Porota má mezinárodní složení z rozhodčích s platnou licencí IFMS

XXIX. Rozsah stravování
Pořadatel zajišťuje stravování jen pro registrované účastníky.
Rozsah stravování jen v soutěžních dnech.
Aktuální informace jsou zveřejněny na www.ifms-majorettes.com/

XXX. Počet strávníků
Pořadatelé zajišťují stravování pro počet osob, uvedený v přihlášce. Tento počet je závazný a platný, pokud ho
přihlašovatel ze závažných důvodů nezmění.
Účastníci nesou důsledky, vzniklé nesplněním povinnosti oznámit aktuální počet a neuhrazením vystaveného
předpisu.

XXXI. Ubytování
Pořadatel zajišťuje ubytování jen pro registrované účastníky a soutěžní dny, po dohodě s pořadatelem a podle
kapacitních možností může i ve dnech před a po soutěži, informace zveřejněny na www.ifms-majorettes.com/
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XXXII. Zdravotnické zabezpečení
V průběhu soutěže jsou přítomni kvalifikovaní zdravotníci
Vedoucí (přihlašovatelé) odpovídají za pojištění účastníků - členek skupin, formací a doprovodu pro soutěž, cestu
i pobyt.

XXXIII. Omezení pro pořizování záznamů
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
prostorech během soutěže. Technický rozhodčí je u dané skupiny nebo formace penalizuje srážkou -0,10
bodu.

XXXIV. Zakázané prostory
1. soutěžní trasa pochodu a její ochranná pásma
2. soutěžní plocha pódia a jeho ochranná pásma
3. přípravné, nástupní a odchodové prostory soutěžících, vymezené pořadatelem
4. stanoviště rozhodčích, prostor před ním a vymezený prostor za ním
Výhradním nositelem práv k soutěžním dílům (choreografiím) je vyhlašovatel - § 61 zákona 121/2000 Sb., o právu
autorském.
Pořadatel je oprávněn stanovit a kontrolovat zvýšené vstupné pro osoby, které pořizují audiovizuální záznamy
soutěžních sestav a z průběhu soutěže.
Pořadatel neumožní napojení kamer na přípojky el. proudu u zvukařů a na stanovišti poroty

XXXV. Televizní záznamy
Pro zpravodajské vysílání celostátních nebo regionálních televizních studií je možno zaznamenat jen části
soutěžních sestav, tj. v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu.
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.

XXXVI. Ochrana cenností
Vyhlašovatel a místní pořadatelé v době konání mistrovství neodpovídají za ztrátu peněz a věcí v majetku
účastníků, jako jsou peníze, videokamery, fotoaparáty, mobily a další, a za škody na nich.

XXXVII. Zpracování údajů o účastnících MS
Podáním přihlášky uděluje účastník souhlas, aby v databázi IFMS 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.
Správce databáze neposkytne kontaktní údaje jiným subjektům bez souhlasu příslušné osoby.

XXXVIII. Závěrečné ustanovení
K propozicím mohou být podle aktuálního průběhu mistrovství vydány dodatky, zveřejněné na webových
stránkách www.ifms-majorettes.com
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