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Súťaţ sa riadi súťaţným poriadkom a ústrednými propozíciami a pravidlami súťaţe 

IFMS 
 
 

Usporiadateľ súťaţe 
POHYB BEZ BARIÉR 

 
 

v súlade so Súťaţným poriadkom a ústrednými propozíciami  2020 vzdáva miestne 
Propozície súťaţe 

 
KONTAKTY: 
Riaditeľ súťaţe: Alica Hammerová 
mobil: 00421 948 118 871  
e-mail: pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk 
 
Prihlášky:http://www.qscore.cz/registration 
Spolu s prihlásením sa nahráva aj hudobný doprovod  
Uzávierka prihlášok je 30.04.2020 
 
Štartovné listiny, zmeny a spracovanie výsledkov  
e-mail:qscore@majoretsport.cz, info@ifms-majorettes.com 
 

ŠTARTOVNÉ  (ÚČASTNÍCKY POPLATOK) 
 

 Sólo              18€/osoba 

 duo-trio         15 €/osoba 

 mini               35 € 

 groupstage   100 € 

 groupmarch  100 € 

 groupstage + march 100 € 
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Štartovné je trba uhradiť  v hotovosti  alebo prevodom na účet   
VUB: SK48 0200 0000 0030 1778 9654 
 
Faktúra bude vystavena a poslaná mailom alebo priamo na mieste pri registrácii  
 
SÚŤAŢNÉ PRIESTORY: 
Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, 949 01 Nitra 

STRAVOVANÍE: 
Bufet, v mestskej športovej hale 
 
UBYTOVANÍE: 
 
Informácie na mail: info@ifms-majorettes.com 
 
REGISTRÁCIA: 
Sobota  - 23.05.2019 od 7.30 – 12.00 h 
 
ŠATNE: 
Šatne sa nachádzajú v priestoroch športového zariadenia. Rozpis bude zverejnený pri registrácii . 
Počet šatní  je obmedzený, pokiaľ na súťaž pricestujete autobusmi, doporučujeme ich využiť 
namiesto šatní  
 
UPOZORNENIE  VÝPRAVÁM: 
V priestoroch športového zariadenia (súťažná hala, šatne,  WC atd.) je prísny zákaz použitia trblietok 
na ozdobenie tváre, vlasov apod. 
Prísny zákaz vstupu s jedlom a pitím na hraciu plochu.  
Prísny zákaz vstupu  divákom a turistickému doprovodu na súťažnú plochu 
Do šatní je umožnený vstup len súťažiacim, registrovaným vedúcim a asistentkám. Rodičia a ostatný 
doprovod majú vstup do šatní zakázaný.  
Za poškodenie majetku v priestoroch športového zariadenia zodpovedá vedúci danej výpravy. 
 
SÚŤAŢNÉ DISCIPLÍNY: 
Podľa štartovných listín zverejnených na: www.majoretsport.cz a www.ifms-majorettes.com 
 
HUDOBNÝ DOPROVOD: 
Doprovodná hudba sa nahráva priamo do aplikácie  QScore k prihlásenej formácii. Doporučuje sa 
mať pre istotu aj hudobný záznam na CD nebo flash disku. Dbajte na kvalitu nahrávky.                                                                  
 
PRIESTOROVÉ  A AKUSTICKÉ SKÚŠKY: 
Vstup na súťažnú plochu za účelom  priestorových skúšok  

 od 07:30 h – 08:30 h 

 len pre nástup a odchod 

 nie je povolený tréning ani predvedenie zostavy alebo ich častí  

 nie je povolený divákom a turistickému doprovodu 
 
 
VSTUPNÉ: 
4 Eur / osoba,  
2 Eur / dieťa do 6 rokov a dospelý nad 70 rokov 
 
Účastníci súťaže a  2 vedúci skupín vstupné nehradí. 
 
CEREMONIÁLY: 
 
Zahájenie 

 nástup vedúcich, VIP, rozhodcov po ohlásení moderátorom,  

 dress code odev - spoločenský  

 obuv bez ihličkových, kovových a úzkych podpätkov, preferuje sa športová obuv 
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 odchod po ohlásení moderátorom, na pokyn osoby pro riadenie nástupu 
 

Vyhlásenie výsledkov 

 k vyhláseniu sa pripravia všetci súťažiaci príslušnej disciplíny (skupiny, sólo, duo-trio, mini) 

 nástup k vyhláseniu na plochu po vyhlásení moderátorom, na pokyn osoby pre riadenie 
nástupu  

 účastníci nastupujú pochodovým krokom v zástupu, pochodový krok ukončí až na pokyn 
moderátora (zastaviť stáť, raz, dva) a otočí sa čelom do plochy ku stupňu víťazov 

 skupiny nastupujú v doprovode vedúceho (až 2 osoby), pre doprovod  sa odporúča dres code: 
spoločenský odev, kostým alebo uniforma svojej skupiny, obuv bez ihličkových, kovových a 
úzkych podpätkov, preferuje sa športová obuv 

 pri používaní štátnych vlajok sa dodržujú zásady o štátnych symboloch (použiť len vlajky čisté, 
nepopísané či inak poškodené) 

 vyhlasovanie do 6. miesta,  

 za 7. miesto až posledné miesto sa diplomy vydávajú po vyhlásení výsledkov pri stanovišti s 
medailami a pohármi, neskôr v registračnej miestnosti 

  vyhlásenie 1. miesta -  po dobu hymny účastníci súťaže stojí (bez pohybov) 

 odchod z plochy po odhlásení hlásateľom 
 
FOTOGRAFOVANIE A NATÁČANIE VIDEOZÁZNAMOV 
Organizátor zabezpečuje fotodokumentáciu,  fotky zverejňuje na www.ifms-majorettes.com 
Zaobstarávanie fotografií a videozáznamov len pre akreditovaných fotografov, žiadosť o akreditáciu 
na e-mail: vice.president@ifms-majorettes.com, najneskôr  2 dni pred zahájením súťaže alebo pri 
registrácii  

 Zaobstarávanie fotografií a videozáznamov  -  verejnosť len z priestoru pre divákov   

 Zaobstarávanie fotografií a videozáznamov  s použitím statívu nie je možné z priestoru pre 
divákov nakoľko bráni výhľadu divákov a diváci sa potom dožadujú vrátenia vstupného.  
Usporiadateľ má právo vymáhať domáhaného vstupného od fotografov, ktorí porušili toto 
pravidlo. Viac informácií pri registrácií 

 
PROGRAM: 
 

07:30  Registrácia – Športová hala 
07:30 – 8:30 Priestorové a zvukové skúšky  (len nástup a odchod) 
08:30  Brífink vedúcich pri stanovišti zvukára 
09:00  ZAHÁJENIE 
09:30  samotná súťaž v poradí podľa štartovacích listín  

 
Podrobný rozpis disciplín a časový harmonogram bude zverejnený na www.ifms-majorettes.com, po 
ukončení registrácie 
 
Dôleţité informácie  
Pre postupy do vyšších súťaţí je rozhodujúce bodové ohodnotenie. Postúpiť je moţné na:   
Europimmajorettes Cup (Crikvenice, Chorvatsko) 
EuropianChampionshipMajorettes Sport (Nitra, Slovensko) 
Worldmajorettes Cup (Praha, Česko) 
WorldChampiomshipMajorettes Sport (Praha, Česko) 
 
OSTATNÉ  INFORMÁCIE 
Za súťažiacich zodpovedá vedúci uvedený v prihláške. 
Vyhlasovateľ a miestny usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu veci, peňazí a cenností.  
V prípade, že sa po záverečnom upratovaní nájdu zabudnuté veci, budú uložené u miestneho 
usporiadateľa po dobu troch dní, potom budú zlikvidované.  
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. 
 
Súťažné úspechy, divácke zážitky a radosť z pohybu prajú usporiadatelia a ďakujú za podporu pri 
rozvoji  mažoretkového športu. 
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