
 
International Federation Majorettes Sport 

 
 
 

Slovakia  IX. GRAND PRIX MAJORETTES 
SPORT 2020 

 

 
 
 

N I T R A 
 

 23.05.2020 
 

 
Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi a pravidly soutěže 

IFMS 
 
 

Pořadatel soutěže  
POHYB BEZ BARIÉR   

 
 

v souladu se Soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2020 vydává 
místní propozice soutěže 

 
KONTAKTY: 
Ředitel soutěže: Alica Hammerová 
mobil:  00421 948 118 871  
e-mail:  pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk 
 
Přihlášky:  http://www.qscore.cz/registration 
Spolu s přihlášením formací vkládejte hudební doprovod 
Uzávěrka přihlášek je     30.04.2020  
 
Startovní listiny, změny, zpracování výsledků:   
e-mail: qscore@majoretsport.cz, info@ifms-majorettes.com 
 

STARTOVNÉ  (ÚČASTNÍCKY POPLATOK) 
 

 Solo              18 €/osoba 
 duo-trio         15 €/osoba 
 mini               35 € 
 group stage 100 € 



 group march  100 € 
 group stage + march 100 € 

 
Startovné nutno uhradit v hotovosti/bezhotovostně na účet  
VUB: SK48 0200 0000 0030 1778 9654 
 
Faktura bude vystavena a zaslána mailem nebo ji obdržíte na místě u registrace  
 
SOUTĚŽNÍ PROSTORY: 
Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, 949 01 Nitra 

STRAVOVÁNÍ: 
Bufet v městské sportovní hale 
 
UBYTOVÁNÍ: 
  
Informace na meil: info@ifms-majorettes.com 
 
REGISTRACE: 
 Neděle- 23.05.2019 od 7.00 – 12.00 h 
 
ŠATNY: 
V prostorách sportovního zařízení, rozpis obdržíte u registrace. Počet šaten je omezený, 
pokud na soutěž přijedete autobusy, doporučujeme je využívat místo šatny. 
 
UPOZORNĚNÍ VÝPRAVÁM: 
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 na plochu 
Do šaten je umožněn vstup pouze soutěžícím, registrovaným vedoucím a asistentkám, 
rodiče a ostatní doprovod mají vstup zakázán. 
 
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY: 
Dle startovních listin zveřejněných na: www.majoretsport.cz a www.ifms-majorettes.com 
 
HUDEBNÍ  DOPROVOD: 
Doprovodnou hudbu vkládejte přímo do aplikace QScore k přihlášené formaci, s sebou mějte 
pro jistotu i hudební záznam na CD nebo flash disku. Dbejte na kvalitu nahrávky.                                                                 
Zvukař obdrží startovní listinu s nahrávkami hudby, změny ve startovních listinách 
(individuálně), nejpozději ráno před startem u komisaře pro zpracování výsledků. 
 
PROSTOROVÉ  A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY: 
Vstup na soutěžní plochu pro prostorové zkoušky ve sportovní obuvi 

 od 07:00 h – 08:30 h 
 pouze pro nástup a odchod 
 není povolen trénink ani předvádění sestav či jejich části 
 není povolen divákům a turistickému doprovodu 

 
 
 
VSTUPNÉ: 
4 Eur / osoba,  
2 Eur / dítě do 6 let a dospělý nad 70 let 
 
Účastníci soutěže a 2 vedoucí skupin vstupné nehradí.  
 
 



CEREMONIÁLY: 
 
Zahájení  

 nástup vedoucích, VIP, rozhodčích po ohlášení hlasatelem, dress code oděv 
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 soutěžící příslušné disciplíny (skupiny, sólo, duo-trio, 
mini) 

 nástup k vyhlášení na plochu po ohlášení hlasatelem, na pokyn osoby pro řízení 
nástupů, 

 účastníci nastupují pochodovým krokem v zástupu, pochodový krok ukončí až na 
pokyn hlasatele (zastavit stát, raz, dva) a otočí se čelem do plochy se stupni vítězů 

 skupiny nastupují v doprovodu vedoucího (až 2 osoby), pro doprovod dres code 
společenský oděv nebo kostým, uniforma své skupiny, obuv bez jehlových, kovových 
a úzkých podpatků) 

 při používání státních vlajek se dodržují zásady o státních symbolech (pouze vlajky 
čisté, 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 místnosti 
  1. místo, může být hymna pro vítěze se státní vlajkou, po dobu hymny účastníci 

soutěže stojí (bez pohybů) 
 odchod z plochy po ohlášení hlasatelem 

 
FOTOGRAFOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ 
Pořadatel zajišťuje fotodokumentaci, fota zveřejňuje na www.ifms-majorettes.com 
Pořizování fotografií a videozáznamů jen pro akreditované fotografy, žádost o akreditaci na 
e-meil: vice.president@ifms-majorettes.com, nejpozději 2 dny před zahájením soutěže nebo 
u akreditace 

 ostatní veřejnost pouze z prostorů pro diváky   
 fotografovat a pořizovat videozáznamy s použitím stativu nelze z prostoru pro diváky, 

brání výhledu divákům, více informací v pokladně u prodeje vstupenek 
 používání stativu omezuje výhled diváků a diváci se pak domáhají vrácení vstupného; 

to může pořadatel vymáhat po fotografech se stativem 
 
PROGRAM: 
 

07:00  Registrace – Sportovní hala 
07:00 – 8:30  Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod) 
08:30  Brifink vedoucích u stanoviště hlasatele (zvukaře) 
09:00  ZAHÁJENÍ 
09:30  vlastní soutěž v pořadí dle startovních listin 

 
Podrobný rozpis disciplín a časový harmonogram bude zveřejněn na www.ifms-
majorettes.com, po ukončení přihlášek 
 
Důležité 
Pro postupy do vyšší soutěží je rozhodující bodové ohodnocení, postoupit lze na:  
Europim majorettes Cup (Crikvenice, Chorvatsko) 
Europian Championship Majorettes Sport (Nitra, Slovensko) 
World majorettes Cup (Praha, Česko) 
World Champiomship Majorettes Sport (Praha, Česko) 
 
 



OSTATNÍ INFORMACE 
Za soutěžící odpovídá vedoucí uvedený v přihlášce. 
Vyhlašovatel a místní pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu věcí, peněz či cenností. 
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, po dobu tří 
dnů, poté budou zlikvidovány. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu programu. 
 
Soutěžní úspěchy, divácké zážitky, radost z pohybu přeji pořadatelé a děkují za podporu 
rozvoje mažoretkového sportu 
 


