
 

ODJEZD: 5.5.2013 v 5.30 hodin od KD Kamenice - dva autobusy 

CENA:  220,- Kč doprava + 60,- Kč oběd - budu vybírat 3.5.2013 na tréninku         
         (nahlášený doprovod pouze 220,- Kč) 

PŘÍJEZD: po ukončení soutěže cca do 20.00 hodin na stejné místo 

SEBOU:    - bílé střevíčky, podkolenky, silonky tělové barvy, hůlku, oba kostýmy,       

      týmová mikina                                                                                            

             -  česání - kolečko na drdol, perka 10 ks, 3 gumičky do vlasů, vlastní hřeben 

POCHODOVÝ KOSTÝM - bílé sako, červená sukně, čepička, bílé triko pod sako                 
PÓDIOVÝ KOSTÝM - růžové šaty, klobouček, rukavičky 

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY POPROSÍM CO NEJDŘÍVE, NE V DEN SOUTĚŽE. 

INFORMACE K PRŮBĚHU CELÉ SOUTĚŽE 

Veškeré akce soutěžního dne jsou situovány do prostoru nedaleko středu města (náměstí je 

vzdáleno cca 200m). Celý prostor bude uzavřen pro veškerou dopravu tak, aby byla 

maximálně zaručena bezpečnost soutěžících a diváků. Pochodové defilé bude probíhat 

na silnici 7 m široké(asfaltový povrch). Pódiové skladby jsou situovány do nově zbudovaného 

venkovního sportovního areálu. Povrch pro pódiovou skladbu je tvořen dřevěnou podlahou. 

Rozměr plochy bude 12 x 12 metrů. V případě nepříznivého počasí budou soutěžícím k 

dispozici prostory sokolovny, kde se budou před vlastním vystoupením moci schovat před 

případným deštěm. Sokolovna je od míst soutěží vzdálena do 50m. V případě velmi 

nepříznivého počasí by pódiová vystoupení byly přemístěna do sokolovny, bohužel vzhledem 

k velikosti prostoru za výrazného omezení diváků.  

Docházková vzdálenost do všech objektů využitých při pořádání soutěže nepřesahuje 200m. 

Jedinou výjimku tvoří seřadiště slavnostního průvodu, které je od šaten (školy) vzdáleno cca 

500m. Parkování autobusů je zajištěno za asistence městské policie v přilehlých ulicích kolem 

školy. 

Po příjezdu doporučuji se jít nejprve "ubytovat" do přidělených tříd ve škole. V tomto místě 
si Vás dovoluji upozornit, že do budovy školy budou mít přístup pouze soutěžící a 
označený doprovod. Vzhledem k rozsáhlosti prostor budovy školy tak chceme zajistit co 

největší bezpečnost pro soutěžící. Na dodržování tohoto opatření bude dbát městská policie 

spolu s pořadateli. Nerespektování zákazu bude městskou policií pokutováno.  

Registrace Svazem mažoretek bude prováděna na radnici města, kde bude od 8:30 provedeno 

i rozlosování . Začátek registrací by měl být možný od 7:15 (dle přítomnosti vedení svazu). 



 Zda přijdete na radnici na registraci již s kapitánkami a počkáte na rozlosování nebo sami a 

vrátíte se do školy je na vás. Cesta ze školy na radnici trvá cca 8 minut. Na radnici je pro 

kapitánky připraveno lehké občerstvení ve formě sušenek a pití. 

Vlastní soutěžní den započne přijetím porotců a vedoucích skupin na radnici starostou města. 

Na dvoře radnice se bude řadit i slavnostní průvod. Průvod projde přes náměstí na místo, kde 

proběhne slavnostní zahájení a následně pochodová defilé. Délka trasy průvodu je cca 500m. 

V prostoru, kde budou probíhat pochodová defilé je dostatek místa pro diváky i dostatek 

místa kde je možno trénovat.  

V čase mezi 11:00 a 13:00 hodin se budou vydávat ve školní jídelně obědy.  

Odpolední program bude zahrnovat pódiová vystoupení. Před vlastními vystoupeními je 

počítáno s časem na zkoušky.Po celý den bude zajištěn pro soutěžící zdarma pitný režim 

(slazený i neslazený nápoj). Při registraci dostane každá skupina navíc jeden balík neslazené 

vody (bez kelímků). 

Detailní časový rozpis bude zveřejněn. S příjezdem účastníků se počítá mezi cca 7:00 až 8:00. 

Snažte se nepřijet "na poslední chvíli", při hromadném příjezdu je problematické vše při 

registraci včas zvládnout. V blízkosti místa soutěží mohou návštěvníci využít nabídku 

několika restaurací včetně jedné nekuřácké. 

 

   Čas.rozvrh:                     Akce: 

                                         7:00 - 8:00 hod      - příjezd a registrace účastníků, kontrola členských průkazů;  a seznamů soutěžících,  

                                                                          kontrola  zaplacení stravného.  

                                   - platba obědů a převzetí stravenek 

    8:30 - 9:00 hod      - přijetí vedoucích, kapitánek, poroty a vedení Svazu starostou  města, rozlosování  

                                     soutěže                                                                                              
    9:00 – 9:30 hod     - přesun ze školy na seřadiště průvodu, řazení průvodu                                               
    9:30 – 10:10 hod    - průvod městem                                                    
   10:10 hod                - slavnostní zahájení starostou města   
   10:20 - 12:00 hod    - 1.část soutěže "Pochodové defilé;                           
   11:30 - 13:00 hod   - oběd (po soutěži postupný odchod na oběd);                             
   11:00 - 13:30 hod   - prostorové a zvukové zkoušky na podiu                        
   13:45 - 16:30 hod    - 2.část soutěže "Podiové formace"                                                             
  16:30 - 17:00 hod   - Doprovodný program.                                                                                 
  17:00 - 17:45 hod    - vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení.                                                       

  18:00 hod                - předání hodnotitelských listů vedoucím všech zúčastněných MS,     
                                  - předání pokynů a informací vedoucím postupujících skupin. 
  
Důležité informace: 
1) Příjezdy a parkování autobusů – viz přiložené mapy 
2) WC je ve škole, v jídelně, v sokolovně, na radnici – vše ve vzdálenosti do 150m. 

3) Pořadatel bude při registraci vybírat příspěvek na stravu ve výši 70,- (60,-) Kč na   osobu (platí pro počet osob 

uvedených v návratce). Budou předány stravenky. 
4) Pořadatelé neodpovídají za odložené věci nebo za ztrátu cenností (mobilní telefony ,  fotoaparáty, 

videokamery apod.).  
5) Bude-li na odpolední část vybíráno vstupné, částka na osobu nepřesáhne 50,-Kč (bude dodatečně upřesněno) 
Soutěžícím, vedoucím a povoleným doprovodům bude pořadatelem vydáno jednotné označení, vstup mají 

zdarma.  



Připomínka: ktg. Minimažoretky, Děti ml. (1 vedoucí a nejvýše 4 doprovody), ktg. Děti st., Junior a Senior (1 

vedoucí + nejvýše 2 doprovody). 

Stránky soutěže:  http://www.soutez-chlumec.estranky.cz/ - zde jsou aktuální informace 

Přiložená mapka místa soutěže 

 

 


