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International Federation Majorettes Sport 
U Výstavby 192/5, 111 01 Praha, Czech Republic 

ID: 01432991 
International NGOs 

 
Lokalne propozycje 

 

Nazwy konkursów a typy konkursów włącznie związanego logo 
 

World Championship Majorettes Sport (WCH) 
25 i 26 sierpnia 2022 r. 

 
 
 
 
 
 

World Majorettes Cup (WMC) 
27 sierpnia 2022 r. 

 

 

Konkursy kierują się regułami konkursu i regułami IFMS 
 
 

 
 

Miejscowy organizator WMC i WCH 
Czeska Federacja Sportu Mażoretkowego (ČFMS) ID: 659 14 031 
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Imprezę finansowo wspiera 
 

 
 
 
I. Adres 
Hala sportowa Královka, 
Nad Královskou oborou 51 
Praha 9 
współrzędne GPS:50.10430, 14.416339 
 
Uwaga 
Zakaz przynoszenia i spożywania posiłków w hali, na trybunach orz w szatniach. Napoje w hali, na trybunach i 
w szatniach tylko w zamkniętych pojemnikach – butelki pet, termosy, patrz Regulamin hali sportowej. 
 
II. Najbliższy dojazd do hali sportowej Královka 
Metro 
Stacja Hradčanská 
Tramwaj 
Stacja Sparta 
Jazda własnymi samochodami i autobusami 

 parkowanie ok. 450 m od hali, GPS 50.099018, 14.419384 
 parkowanie jest płatne 

 
III. Rejestracja w recepcji hali sportowej (oddzielne wejście z ulicy) 
25.08. – 27.08.2022 r. 
07:30 h – 09:00 h 
12:00 h – 13:30 h 
Poza tymi godzinami (o ile nie będzie obecny fizycznie asystent ds. rejestracji) trzeba dzwonić pod numer 
komórki: +420 732 264 831 
 
Opłata startowa dla WMC i WCH jest taka sama 
Małe formacje: Solo 750 CZK/30 EUR, duo-trio 1000 CZK/40 EUR, mini 1250 CZK/50 EUR 
Grupy: 3000 CZK/120 EUR 
Rejestracji należy dokonać najpóźniej 1 godzinę przed swoim występem, zapewnione jest w ten sposób 
terminowe wejście na start. 
 
W ramach rejestracji otrzymujecie: 

 bransoletkowe bilety wstępu dla zawodników 
 informacje o szatniach 
 dowód zapłaty 
 względnie inne aktualne informacje 

 
Taśmy bransoletkowe (bilety wstępu) kierownik ciasno (bransoletka nie może być luźna) założy każdemu 
zawodnikowi na nadgarstku jeszcze przed wejściem do hali sportowej. Wejście do hali jest możliwe tylko 
z bransoletkowym biletem wstępu, bilet jest ważny całe 3 dni. W razie jego zgubienia biletu zastępczego 
się nie wydaje. 
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IV. Wstępne 
 jednodniowe wstępne na miejscu 250 CZK/10 euro, 
 wstępnego nie opłacają mażoretki i osoby towarzyszące, o ile przy wejściu okażą bransoletkowy bilet 

wstępu 
 wstępnego włącznie miejscówki nie opłacają dzieci do lat 7 oraz dzieci niepełnosprawne 
 dzieci i młodzież do lat 18 oraz niepełnosprawni dorośli 100 CZK 
 bilety wstępu dla towarzyszących turystów i pozostałej publiczności są do dyspozycji w kasie koło 

wejścia do hali, służą one też jako miejscówki i jest na nich podana litera trybuny, numer szeregu i 
numer siedzenia 

 zabronione jest składanie rzeczy i okryć na wolnych siedzeniach 
 dla zawodników w celu obserwowania programu jest wydzielona część trybuny, należy się kierować 

wskazówkami organizatorów 
 zakaz siedzenia na schodach w całej hali oraz opierania obuwia na siedzeniach (przepis 

bezpieczeństwa i regulamin hali) 
 
V. Pomieszczenia 

 
Do pomieszczeń niekonkursowych przeznaczonych dla uczestników konkursu nie jest dozwolony wstęp 
towarzyszących turystów i publiczności! 
 
Pomieszczenia dla towarzyszących turystów i pozostałej publiczności (widzów) 

 siedzenia na trybunie na miejscówki i drogi dostępu na trybuny od głównego wejścia 
 

Pomieszczenia dla VIPów 
 oznaczone siedzenia na trybunie 
 oznaczone pomieszczenie dla VIPów 

 
Pomieszczenia dla sędziów 

 oznaczone pomieszczenie dla sędziów 
 stanowisko koło przestrzeni konkursowej 

 
VI. Przestrzeń konkursowa w hali A 
Dla układów scenicznych 12 m x 12 m + strefa ochronna, standaryzowana powierzchnia. 
Dla defilady marszowej 25 m x 7 m + przestrzeń przed linią startu i strefa ochronna, standaryzowana 
powierzchnia. 
Wejście zawodniczek na przestrzeń konkursową (start) kieruje się poleceniami osoby wyznaczonej do kierowania 
wejściami. Osoba ta może im towarzyszyć aż do linii startu; do tej linii nie jest dozwolone towarzyszenie przez 
inne osoby włącznie kierowników, asystentów, trenerów 
 
VII. Ćwiczenia przestrzenne 
Wejście na przestrzeń konkursową dla ćwiczeń przestrzennych w hali A 

 od 08:00 h – 08:45 h 
 tylko dla wejścia i zejścia 
 nie jest dozwolony trening ani prezentowanie układów czy ich fragmentów 
 nie jest dozwolone dla widzów i towarzyszących turystów 

 
VIII. Breafink 
Breafink w każdym dniu konkursowym o godz. 08:30, według potrzeby jeszcze przed popołudniowym blokiem 
konkursowym, zawsze po komunikacie spikera, koło stanowiska spikera 
 
IX. Ceremoniały 
Zagajenie (w każdym dniu konkursowym) 

 zbiórka kierowników, VIPów, sędziów po komunikacie spikera, dress code strój towarzyski 
 obuwie bez obcasów szpilkowych, metalowych i wąskich, najlepiej sportowe 
 zejście po komunikacie spikera, na polecenie osoby ds. kierowania zbiórkami 

Ogłoszenie wyników 
 do ogłoszenia przygotują się zawodniczki zgodnie z listą startową i wynikową 
 zbiórka do ogłoszenia na przestrzeni po komunikacie spikera, na polecenie osoby ds. kierowania 

zbiórkami 
 w razie używania sztandarów państwowych dotrzymywane są zasady o symbolach państwowych (tylko 

sztandary czyste, bez napisów, nieuszkodzone) 
 ogłaszanie do 6. miejsca 
 za 7. miejsce do miejsca ostatniego dyplomy są wydawane po ogłoszeniu wyników koło stanowiska 

z medalami, później w recepcji 
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 hymn dla zwycięzcy ze sztandarem państwowym, w czasie hymnu uczestnicy konkursu stoją 
(w bezruchu) 

 zejście z przestrzeni po komunikacie spikera 
 
X. Listy startowe i wynikowe 
Zmiany w listach startowych należy zgłaszać bezpośrednio komisarzowi po opracowaniu wyników na jego 
stanowisku, w hali 
Listy startowe są publikowane 

 na www.ifms-majorettes.com 
 w roczniku WCH 
 w hali 

 
XI. Służba lekarza 

 w pomieszczeniu dla lekarzy 
 w hali w koło trybuny dla VIPów 

 
XII. Zapewnienie napojów 

 za zapewnienie napojów dla swoich podopiecznych odpowiada kierownik 
 woda pitna w sieci wodociągowej hali sportowej 

 
XIII. Wyżywienie i zakwaterowanie 

 zakwaterowanie zgodnie ze wskazówkami na www.ifms-majorettes.com 
 bufet na parterze hali 

 
XIV. Fotografowanie i sporządzanie zapisów wideo 
Ogłaszający zapewnia dokumentację fotograficzną, zdjęcia publikuje na www.ifms-majorettes.com 
 
Sporządzanie fotografii i zapisów wideo tylko przez akredytowanych fotografów, wniosek o akredytację na e-mail: 
vice.president@ifms-majorettes.com, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem konkursu lub w ramach akredytacji 

 pozostała publiczność tylko z przestrzeni dla widzów 
 fotografowanie i sporządzanie zapisów wideo z użyciem statywu nie jest możliwe z przestrzeni dla 

widzów, przeszkadza ono widzom, więcej informacji w kasie przy sprzedaży biletów wstępu 
 używanie statywu ogranicza pole widzenia widzów i widzowie następnie domagają się zwrotu kosztu 

wstępu; organizator może go windykować od fotografów ze statywem 
 

 
Uwaga: 
Za zawodniczki odpowiada kierownik podany w zgłoszeniu. 
Ogłaszający i miejscowy organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy, pieniędzy czy kosztowności. 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany programu. 
 
 
Sukcesów konkursowych, wrażeń dla widzów, radości z ruchu życzą organizatorzy i dziękują za 
wspieranie rozwoju sportu mażoretkowego. 


