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KrajVy^

KUJIP01C4AAV

FOND VYSOČINY
PROGRAM „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI

A MLÁDEŽ 2019“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11)

(ID FV02717.00012)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času
Tyršova 793, 583 01 Chotěboř 
IČO: 72076658
zastoupena: Ing. Alenou Jandovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu obce Chotěboř - zřizovatele: 94-6016521/0710 (rozpočet 
zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 
odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Kvalifikace mažoretkového sportu 2019", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").
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ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a 
nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacettisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 65 000 Kč
Výše dotace v Kč 20 000 Kč
Výše dotace v % 30,77% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 69,23% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 45 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 50%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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W ce je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
^ trole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
k°znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje 
na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné 
výzvě předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2019, nejpozději však do 10. 12. 2019. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, 

pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši),

b) mzdy, platy, pojistné na sociální a zdravotní pojištění,
c) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) náhrady škod a manka, zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace 

akce, náklady na právní spory,
f) odpisy, pokuty, penále a úroky z prodlení,
g) úhrada úvěrů, úroků z úvěrů a půjček, leasingové splátky (finanční pronájem),
h) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného investičního majetku,
i) programové vybavení,
j) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby - např. vystavení 

potvrzení lékařem),
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k) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky,
l) služby peněžních ústavů,
m) služby elektronických komunikací (platby za telefony, internet, rozhlas a televizi, apod.),
n) nákup vody, paliv a energie,
o) odměny účastníkům soutěží ve formě peněžitého plnění (prize money).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu (vč. tiskových materiálů a propagačních předmětů),
b) věcné dary (věcné ceny pro účastníky),
c) nákup ostatních služeb (vč. propagace, webové prezentace, dopravy, ubytování a 

stravování),
d) nájemné (pronájem prostor pro pořádání soutěže),
e) cestovné,
f) občerstvení, pohoštění, potraviny,
g) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro porotce, rozhodčí a lektory).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02717.00012“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní
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náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i 
na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději 
do 10. 12. 2019 Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději 
do 15. 12. 2019. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných 
nosičů „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita
umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, případně 
včetně doby udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Karolina Smetanová, tel. 564 602 942, e-mail: 
Smetanova.K@kr-vysocina.cz.
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve ČI. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 12.3.2019 
usnesením č. 0444/08/2019/RK.

V dne V Jihlavě dne.........

Ing. Alena Jandová 
ředitelka

OOM - SVČ 1 
Tyršova 703. 583 01 CHOTĚBOŘ 
tel. 559 32 6 OOC. lč*72C 753 50

CčXČ>
\njg. Jana Fialová, MBA 

členka Rady Kraje Vysočina

V
" "'■•ova 5 7. 587 33 Jihlava
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Po

KUJIP01E2O5M
Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02717-21_02_19-13

Název programu
POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ 2019

Název projektu Kvalifikace mažoretkového sportu 2019

Identifikační údaje žadatele

IČO: 72076658

Přesný název: Junior - dům dětí a mládeže,
středisko volného času, Chotěboř, 
Tyršova 793

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo 
státu

Ulice, čp: Tyršova 793

Obec: Chotěboř

PSČ: 58301

Sídlo pošty: Chotěboř

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8449270277/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul: Ing.

Jméno: Alena

Příjmení: Jandová

Funkce: ředitelka

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Světlana

Příjmení: Široká %

Email: siroka@ddmchotebor.cz

Tel.: 736754776

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 94-6016521/0710

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Realizace soutěže v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod), 
dopad na celou Českou republiku - účast 
mažoretkových týmů z Písku, Ostravy, Brodku u
Přerova, Hradce Králové, Brna, Kroměříže, Rudy nad 
Moravou, Náchoda, Zábřehu, Bořku, Nového Strašecí, 
Blatné, Polně, Moravských Budějovic a Chotěboře.

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Junior DDM-SVČ letos bude pořádat již druhým rokem 
Kvalifikační kolo Mistrovství CR v mažoretkovém sportu 
a Mistrovství ČR mažoretek 2019. Kvalifikačního kola 
v Chotěboři se účastní mažoretkový tým Aliens DDM 
Písek, Daisy Ostrava, Elitě Ostrava z.s., Gina z Brodku 
u Přerova, Cheerky Cheerky Hradec Králové, Lassies 
z.s. Brno, Lexy Kroměříž, mažoretky Bella Junior 
Chotěboř, Mažoretky Ruda nad Moravou, Mažoretky 
Severovýchod ze Zábřehu, Mažoretky TS Airai z.s. z 
Bořku, Mona Náchod, Mažoretky Nové Strašecí, 
Presioso Sokol Blatná, Sokol Ardent z Hradce Králové, 
Mažoretky SVČ Tempo z Polně, Repetky z Moravských 
Budějovic. Soutěž je rozdělena dle výkonnostních tříd 
do dvou skupin - A a B.
Cílem tohoto projektu je prostřednictvím 
zorganizováním Kvalifikačního kola podpořit rozvoj 
mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže 
v oblasti mažoretkového sportu, kde mají možnost 
prohloubit své znalosti a dovednosti. Kvalifikační kolo 
také zprostředkuje možnost setkání vrstevníků, kteří se 
zajímají o mažoretkový sport napříč celou republikou a 
možnost jejich výkonových srovnání.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Součástí projektu Kvalifikace mažoretkového sportu
2019 je soutěžní program pro cca 360 mažoretek a 5 
mažoreťáků. Soutěžící se zde mohou bodově srovnat 
s nejlepšími z celé České republiky. Do této kvalifikace 
se mohou registrovat pouze týmy, které splní podmínky 
asociace ČFMS. Kvalifikační kolo bude probíhat ve 
dvou kategoriích - A a B. V kategorii A soutěží nejlepší 
z republiky. Zde se ukáže, kdo co dělal v zimě a jak 
moc trénoval. V kategorii B soutěží většinou nové týmy, 
nebo nově postavené formace. Pravidla jsou pro obě 
kategorie stejná - rozdíl je v bodové hranici při 
postupech. Soutěž je složená z věkových kategorií - 
little cadet (x - 7 let), cadet (8-11 let), junior (12-14 
let), senior (15-26 let) a grandsenior (27 - x let).
Na kvalifikačním kole se soutěží v malých formacích 
(sóla, duo - trio, miniformace) a velkých formacích. 
Každá forma má svoji disciplínu - 2 baton (2 hůlky), 
baton, pompon, mix baton-pompon, show a flag (hůlka 
s praporem). Z kategorie baton sólo účastníci postupují 
do semifinálového kola ve Stochově. Z ostatních 
kategorií je možné postoupit do finále určité kategorie 
(A,B). Ti nejlepší z kategorie B se mohou probojovat až 
do kategorie A. Z finálového kola je možné dále 
postoupit na Mistrovství Evropy anebo rovnou na 
Mistrovství Světa. Mistrovství Evropy bude letos 
probíhat v Chorvatském městě Crikvenica a Mistrovství 
Světa v Praze, jelikož spadáme pod českou asociaci 
ČFMS.
Kvalifikační kolo začne v 9:00 oficiálním zahajovacím 
programem a bude končit ve večerních hodinách. 
Celkem proběhne přes 207 startů.
Každý účastník kvalifikačního kola dostane drobný 
dárek a pamětní medaily, první tři vítězové jednotlivých 
kategoriích získají medaile a formace od VIP poroty 
budou oceněny dorty.

Aktivity projektu:
Kvalifikační kolo Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 
a Mistrovství ČR mažoretek 2019.
365 účastníků kvalifikačního kola, kteří se mohou 
bodově srovnat s nejlepšími z celé České republiky, 
probojovat se do semifinále a finále, případně 
z kategorie B do A.



4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

1. Cílovou skupinou jsou mažoretky a mažořeťácTSB
splňují podmínky asociace ČFMS a na soutěži se’ 
mohou bodově srovnat s nejlepšími z celé České ^
republiky, probojovat se do semifinále a finále, případně 
z kategorie B do A. "
2. Trenéři, trenérky a choreografové, kteří si mohou 
v rámci kvalifikačního kola vyměňovat zkušenosti, 
inspirovat se a porovnat své týmy s ostatními z celé 
republiky.
3. Začínající rozhodčí během soutěže nasbírají cenné 
zkušenosti pro závěrečnou zkoušku rozhodčího.
4. Rodiče a rodinní příslušníci soutěžících uvidí jejich 
prezentaci, která jim umožní srovnání s ostatními a to 
povede k jejich větší podpoře, motivaci a možným 
úspěchům svých dětí.
5. Diváci z řad široké veřejnosti - zvýší se povědomí a 
zájem o mažoretkový sport, což přispěje i k jeho 
rozšiřování.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Leden - únor 2019 - registrace týmů
Únor 2019 - koordinační porada pořadatelů 
Kvalifikačních kol.
Únor - duben 2019 - propagace soutěže
6. 4. 2019 - Kvalifikační kolo Mistrovství ČR 
v mažoretkovém sportu a Mistrovství ČR mažoretek 
2019 v Chotěboři
Duben - květen 2019 - zpětná vazba, vyúčtování



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Junior DDM-SVC je školské zařízení zřizované městem 
Chotěboř. Dlouhodobě zde pracují 4 pedagogičtí, 3 
nepedagogičtí pracovníci a početný lektorský sbor 
externistů.
Máme zkušenosti s pořádáním akcí od nejmenších 
(workshopy, dílny,...) až po velké s několika tisícovou 
účastí. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, akce pro 
rodiny s dětmi, divadelní představení, výukové 
programy pro školy, výtvarné dílny, zájezdy, koncerty. 
Pořádáme letní tábory, soustředění, soutěže, přehlídky. 
Spolupracujeme s místními občanskými sdruženími, s 
městem, se školami, s okolními obcemi i řadou 
dobrovolníků.
Máme bohaté zkušenosti s tvorbou, vedením a realizací 
projektů. Realizovali jsme tyto projekty:
MŠMT - Minimální preventivní programy.
1999 - Klub volného času, NIDM: 2012 - Náš Klub. 
2000, 2001 - Romale čhave I, II.
Aisis:
2005, 2006, 2007 - Paragraf 11/55 
Fond Vysočiny:
2002 - Setkávání aneb mámo, táto, pojďte si hrát.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 - Otevřená sportoviště. 
2005 - Volný čas patří nám, Mezinárodní den dětí.
2006, 2008, 2012, 2013 - Regionální kultura.
2006, 2008, 2012 - Pohádkový les.
2008 - Mikulášská mašinka.
2012 - Rodina je pro nás 1.
2013 - Jdeme, příkladem-předcházíme odpadům, 
Rodiče a děti v Junioru letí, Babičko a dědo, pojďte s 
námi do Junioru, Amare chave-naše děti, Noc 
alchymistů.
2014 - Prevence kriminality, Regionální kultura, Životní 
prostředí.
2015 - Adventní cesta, Juniorská 60, Prevence 
kriminality, Sportujeme.
2016 - Prevence kriminality, Regionální kultura.
2017 - Regionální kultura, Jednorázové akce - 
Adventní cesta, Prevence kriminality-Amare chave.
2018 - Jednorázové akce - Mikulášská mašinka,
Junior - brána pro děti a rodiče.



7. Rozpočet projektu
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH.
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 65 000 Kč 100,00 /o

Požadovaná výše 
dotace 20 000 Kč 30,77 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 20 000 Kč 100,00 0//o

Spoluúčast žadatele 45 000 Kč 69,23 0//o

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 45 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH El

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)



7 1 - Propozice Kvalifikačního kola Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a
P - A»l“» on-l n v/ PhntňKnři

E
gtví ČR mažoretek 2019 v Chotěboři.

2 - Soutěžní řád a ústřední propozice 
ia 3 - Rozpis jednotlivých postupových kol 
,a 4 - Doklady o právní subjektivitě

,a 5 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
Evidlech územních rozpočtů
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f příloha 6 - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
DDM - SVČ 1 

Tyršova 7S3. 583 01 CHOTĚBOŘ

dne 20. 2. 2019V Chotěboři
R^žítko, jméno/a a podpis/y 

'/ statutárního 
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před /Dodáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, 
Mistrovství ČR mažoretek 2019

Kvalifikační kolo skupin a sóloformací výkonnostní třídy “A” a “B”
CHOTĚBOŘ 

6. 4. 2019

Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR a pravidly soutěže
IFMS

Pořadatel kvalifikačního kola:
Junior DDM-SVČ Chotěboř 
mažoretky BELLA Junior

junior
www.dómchotebcMV.ca

„mi. a
- JMIC&C*\<5TŽ?OŽ

v souladu se soutěžním řádem a ústředními propozicemi 2019 vydává
MÍSTNÍ PROPOZICE SOUTĚŽE

Soutěž poctí svoji účasti Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje Vysočina (zasedne 
ve VIP porotě pro dopolední skupinu), starosta města Chotěboř Ing. Tomáš Škaryd 
a starosta města Ždírec nad Doubravou Ing. Bohumír Nikl (zasedne ve VIP porotě

pro dopolední skupinu)

Kontakty na místního pořadatele soutěže:
Organizátor kvalifikace:
Ing. Alena Jandová, ředitelka DDM 
email: iandova@ddmchotebor.cz
Ředitelka soutěže:
Lenka Ondráčková, vedoucí mažoretek BELLA Chotěboř, tel. 569 626 638; 734744095 
emaikm azoretkybella@qmail.com

Místo konání:
Sportovní hala Chotěboř, Tyršova 794, 583 01 Chotěboř 
Odkaz:
https://mapy.cz/zakladni?x=15.6742894&y=49.7183817&z=18&m3d=1&height=273&yaw=0&
pitch=-45&base=ophoto&source=addr&id=9999360



Příjezdy:
Pátek 5. 4. 2019 od 17:00, Junior DDM-SVČ. Možnost přespání pouze z pátka na so^^H 
tělocvičně či ve třídách. Poplatek 50 Kč/osoba - vlastní spacák, karimatka atd. Kapaci^^B 
omezena, hlaste se do 29. 3. na email ondrackova@ddmchotebor.cz.
Sobota 6. 4. 2019 od 8:00, Sportovní hala. ^
Vlakové nádraží se nachází cca 15 minut chůze od soutěžní haly.
Parkování pro účastníky kvalifikačního kola na zelené ploše mezi horním a dolním 
parkovištěm u zimního stadionu a v okolí haly (postranní ulice, kino, gymnázium).
Parkování pro autobusy na dolním a horním parkovišti u zimního stadionu. Parkování bude 
naváděno. Kontaktní osoba ohledně parkování - pan Kuba Musílek 735904286.
Do 29. 3. 2019 dejte vědět, kdo přijede autobusem.

umní siadior. í • 
Arena.

[kulturní dum 
• Junior

jSokolovria

. S".-Srř.

Označení - 
místo konání 
soutěže

Školní jídelna 
- místo oběda

Sokolovna - 
místo pro 
rozcvičování

Parkování - 
zde bude 
zajištěno 
parkování pro 
autobusy i 
vozidla

Registrace a startovně:
Sobota 6. 4. 2019 od 7:00 do 11:00, sportovní hala Chotěboř. Pokud startujete v odpoledních 
hodinách, tak napište, domluvíme se.
Startovně - sólo 500,- Kč, duo-trio 500,- Kč, mini 500,- Kč a skupina 2000,- Kč.
Startovně “Šance talentům” - sólo 250,- Kč, duo-trio 250,- Kč, mini 250,- Kč a 
skupina 1000,-Kč.
Startovně se hradí při registraci nebo na účet 43-8449270277/0100, VS 262019, do zprávy 
pro příjemce uveďte název klubu do 29. 3. 2019.
Kdo by potřeboval vystavit fakturu, pošle fa údaje na e-mail ondrackova@ddmchotebor.cz. 
Faktury budou připraveny a předány u registrace nebo zaslány zpět na mail.
Preferujeme platbu na účet.

Stravování
Po celou dobu soutěže bude v prostoru sportovní haly otevřen koutek s občerstvením. Je 
možné si objednat teplý oběd (vývar s nudlemi, kuřecí řízek a bramborová kaše, zeleninová 
obloha, čaj), který bude zajištěn ve školní jídelně (vzdálené cca 200 m od sportovní haly - viz 
mapa b od 3). V případě zájmu je možno zajistit i dietní stravu. Cena za oběd 95,- Kč.



2ájmu Prosím kontaktujte nejpozději do 29. 03. 2019 Lenku Ondráčkovou, 
638 nebo na e-mail: ondrackova@ddmchotebor.cz. Poslední úprava počtu jídel

04. 2019 do 12:00 hod. 
ghrad’te na účet č. 43-8449270277/0100, VS 62019, do 29. 3. 2019, do zprávy pro

do 01

j e uveďte počet + název klubu. Objednávky jsou závazné a peníze se nevrací
Pij bude hodinová pauza (cca 12:30 - 13:30).

r ystupnél
Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí, (max dva lidé na skupinu). 
Diváci, rodiče a ostatní doprovod hradí vstupné 50 Kč, děti do 6

šatny, WC. hala na rozcvičování:
V prostorách sportovní haly, sokolovny a Junioru DDM-SVČ Chotěboř, rozdělení šaten bude 
náležitě označeno. V jedné šatně může být umístěno i několik soutěžních měst. Proto 
žádáme o vzájemnou ohleduplnost během přípravy na soutěž.
Rozcvičování bude v nedaleké sokolovně.
Po skončení soutěže prosíme vedoucí o zajištění pořádku v šatně, kterou měli k dispozici.
V opačném případě bude všem soutěžícím z dané šatny účtován finanční poplatek.

Za osobní a cenné věci pořadatel neručí.
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, 
tel. 569 626 638, po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány.

Soutěžní disciplíny: Dle startovních listin zveřejněných na stránkách www.maioretsport.cz

Prostorové a akustické zkoušky:
Zkouší se jen nástupy a odchody, akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 minut 
před zahájením soutěže, nedodržování se bude hodnotit jako porušení soutěžního řádu a 
bude za něj srážka 0,3 bodu.

Hudební doprovod:
Vlastní kvalitní hudba na CD nebo flash disku.
Vedoucí zodpovídá za přesné a včasné předání hudby zvukaři před vystoupením.

Zvukař:
Petr Máj, zkušený zvukař

Videozáznam:
Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorách, technický rozhodčí je u 
dané skupiny nebo sólo formace penalizuje srážkou - 0,10 bodu. Pořizování audiovizuálních 
záznamů soutěžních sestav nesmí narušit průběh a výsledky soutěže. Pro pořizování tzv. 
diváckých záznamů není možné napojení kamer na přípojku elektrického proudu ze 
stanoviště zvukaře a ze stanoviště poroty a možný prostor se omezuje pouze na prostor pro 
diváky.

Živé vysílání:
www.vysilamezive.cz
On-line přenos výkonnostní třídy A a výkonnostní třídy B



Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže ve sportovní hale. Zdravotníka najdete na 
se bude soutěžit - u schodů. Zdravotník paní Monika Lancová.

Ostatní informace:
Místní pořadatel a ani vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za ztrátu věcí majetku účastníků^ 
jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily, kostýmy, náčiní a další včetně škody na nich.

Upozornění - ve veškerých soutěžních prostorách (hale, škole, šatnách, WC atd.) je přísný 
zákaz používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod.).

Dále je také přísný zákaz vnášení jídla do prvního patra haly!

Prosíme všechny soutěžící a jejich vedoucí a trenéry, aby dodržovali pořádek v celém areálu 
sportovní haly a v prostorách Junioru DDM-SVČ Chotěboř.

Výsledkové listiny budou zveřejněny v místě startu u startovní plochy, na 
www.maioretsport.cz a dále budou uvedeny v ročence 2019.

Program:
07:00- 11:00 Registrace
07:00-08:30 Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)
08:30 Brífink vedoucích
09:00 Zahájení
09:30 Soutěž výkonnostní třídy „A“

Soutěž výkonnostní třídy „B“
12:30- 13:30 Obědová pauza

ZMĚNY V PROGRAMU JSOU VYHRAZENY, ČASY JSOU ORIENTAČNÍ 

PROGRAM UPŘESNÍME PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ
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Česká federace mažoretkového sportu z.s.
Spisová značka L67877, vedená u Městského soudu v Praze

SOUTĚŽNÍ ŘÁD A ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE

Název soutěže
A. Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 

B. Mistrovství České republiky mažoretek

Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu je od 23.10.2013 chráněno ochrannou známkou číslo 
334426
Mistrovství České republiky mažoretek je od 22.10.2014 chráněno ochrannou známkou číslo 341404 
(dále jen MČR)
MČR je řízeno dle pravidel Internationa Federation Majorettes Sport (dále jen IFMS), dle těchto propozic a 
soutěžního řádu.

II.
Druh soutěže

MČR je celostátní (republiková) postupová a kvalifikační soutěž skupin a formací tradičních mažoretek 
( s hůlkou), moderních mažoretek (s třásněmi, vlajkami a mace), mažoretek se dvěma druhy náčiní (mix) a show 
majorettes. Disciplíny pochodové defilé a pódiové choreografie jsou otevřeny soudobému cítění a životnímu stylu 
mladé generace, žánr a nástrojové provedení hudebního doprovodu jsou téměř bez omezení. Finalisté MČR jsou 
nominováni do výprav pro mezinárodní soutěže IFMS:
World Championship Majorettes Sport (mistrovství světa)
European Championship Majorettes Sport (mistrovství Evropy)
Memoriál Jiřího Necida 
Grand Prix Majorettes Sport 
Back Together
případně na další mezinárodní soutěže vyhlášené IFMS v příslušném roce
Mistrovství není součástí soutěží jiných vyhlašovatelů a pořadatelů a neslouží k přípravě ani nominaci na 
soutěže jimi vyhlašovaných soutěží, řízenými odlišnými pravidly.

III.
Vyhlašovatel a hlavní pořadatel

Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem je Česká federace mažoretkového sportu z.s. (zkratka ČFMS), se sídlem U 
Výstavby 492/5 Praha 10, PSČ 111 01, IČ: 659 14 031

IV.
Místní pořadatelé

Pořadatelé ve městech a obcích, které uzavřou s vyhlašovatelem smlouvu o realizaci:
Bě/otín, obec Bělotín - ředitel pohárové soutěže pan Mgr. Eduard Kavala 
Do/ní Benešov, Mažoretky Excelent ředitelka kvalifikace paní Mgr. Dagmar Kristová 
Hlučín, Sport a kultura Hlučín, ředitelka kvalifikace paní Iva Poláková 
Dolní Beřkovice, Mažoretky Panterky, ředitelka kvalifikace paní Kateřina Nová 
Hradec nad Moravicí, Charlie - ředitel kvalifikace pan Tomáš Hoza
Bystřice nad Olší, Dům dětí a mládeže, Dračice, ředitelka kvalifikace paní Bc. Jarmila Wróblová
Chotěboř, Dům dětí a mládeže Junior, ředitelka kvalifikace paní Lenka Ondáčková
Nová Paka, DDM Stonožka, ředitelka kvalifikace paní Kateřina Novotná
Ivančice u Brna, ředitelka kvalifikace paní Hana Přibylová, Klub mažoretek Zakřany
Zruč nad Sázavou, Mažoretky Alenky, ředitelka kvalifikace paní Alena Heroutová
Stochov, TJ Sokol Kladno, ředitelka semifinále paní Markéta Tůmová
Hranice, Česká federace mažoretkového sportu, ředitelka finále B (hůlka, sólo porn) paní ing. Irena Vrbová
Ostrava, Mažoretky Dajsy, ředitel finále A (hůlka) pan Radim Oberrer
Náchod, Mona Náchod, ředitel finále A (pom, mix, flag,mace, show) pan Ludvík Berger
Místní pořadatelé vydají doplňující místní propozice, v nichž uvedou organizační pokyny a své pořadatelské
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Místní propozice každého soutěžního kola se zveřejňují na www.majoretsport.cz 
^pořadatelé, pokud to vyžadují okolnosti, uzavírají pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti při konání
pro děti a mládež-

V.
Struktura MČR

Česká federace mažoretkového sportu z.s.
Spisová značka L67877, vedená u Městského soudu v Praze

Soutěžní sekce a náčiní
a) ve výkonnostní třídě A
sekce baton (hůlka) 
sekce pom-pom (třásně) 
sekce mix (kombinace náčiní) 
sekce flag (prapor) 
sekce mace (bulawa) 
show majorettes
b) ve výkonnostní třídě B 
sekce baton (hůlka) 
sekce pom-pom (třásně)

Pochodové defilé
CM1 s náčiním BAT
lož s náčiním porn omezeně pro věkovou kategorii senior
LS s náčiním mix, flag, mace a show majoretes není defilé zařazeno vůbec

Výkonnostní třídy
1) „A“ MČR v mažoretkovém sportu

Malé formace a skupiny BAT, 2BAT, POM, MIX, FLAG, SHOW
® kvalifikace pro finále MČR v mažoretkovém sportu 
[JI. finále pro nominace na mezinárodní soutěže IFMS

2) „B“ MČR MAŽORETEK 
Skupiny BAT, malé formace BAT, POM, MACE

Elfi kvalifikace pro MČR v mažoretkovém sportu 
[J*i finále pro nominace na mezinárodní soutěže IFMS

Soutěže výkonnostní třídy A a B jsou z důvodu dostupnosti soutěžících organizovány ve stejném termínu a na 
stejném místě. Soutěžící však startují v samostatných blocích (mají zvlášť startovní listiny a samostatné 
vyhlášení výsledků)

Osnova soutěží A a B
L!sj úvodní zahájení 
i.osj vlastní soutěž 

vyhlášení výsledků 
LI : ukončení soutěže

Společné nástupy
a) se řídí pokyny místního pořadatele, který určí zda se nastupuje na plochu ve dvojstupu nebo vícestupech
b) čelo průvodu po příchodu na určené místo (určí řízení nástupů) pochoduje na místě ve směru průvodu a taktéž 

na místě pochodují další příchozí seřazeni za čelem průvodu do doby ukončení nástupu hlasatelem povelem 
„zastavit, stát, raz, dva", tím je pochodování ukončeno

c) po pokynu „vpravo /vlevo v bok", se mažoretky podle pokynu otočí o 90 stupňů a v postoji „pohov" zůstanou do 
konce ceremoniálu

d) pokud jsou soutěžící vyzváni k dekorování, přichází ke stupni vítězů v útvaru, po dekorování a fotografování se 
zařadí zpět (na pokyn hlasatele)

e) z plochy odchází na povel hlasatele
f) pokyny může udělovat hlasatel, řízení nástupů nebo jiná kompetentní osoba určena pořadatelem

Užití státních symbolů
a) užití státních symbolů v ceremoniálech se řídí zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České 

republi ky v platném znění
b) pro účastníky soutěže platí ustanovení § 7 odst. 6 citovaného zákona, že ostatní fyzické osoby a právnické 

osoby a organizační složky státu, mohou užít vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv
c) v případě, že soutěžící vlajku užijí, pak § 9 uvádí, že na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, 

znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice a dále, že státní vlajka nesmí být

3



Česká federace mažoretkového sportu z.s.
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používána v poškozeném nebo znečištěném stavu. Totéž platí i pro nesoutěžní účastníky - obecenstvo '

Užití ostatních symbolů
Pokud účastníci soutěže nesou vlastní nápisy, jmenovky svých klubů, loga apod., dbejte na jejich estetické a 
grafické provedení a pravopisnou správnost

Doprovodný program
Doprovodný program (např. večerní program, připravený místním pořadatelem, koncerty, ohňostroje, apod.) není 
součástí mistrovství a pro účastníky není povinný.
Zúčastňují se jej na vlastní riziko a nebezpečí.

VI.
Přihlášky

1) Typy přihlášek
a) Přihláška formací a skupin do výkonnostní třídy A, včetně jmenného seznamu
b) Přihláška formací a skupin do výkonnostní třídy B, včetně jmenného seznamu
c) Přihlášky (formuláře) jsou k dispozici na webových stránkách www.maioretsport.cz

d) Vyplněné přihlášky se odesílají k registraci dle pokynů na webových stránkách a návodu na formuláři 
elektronicky, případně v tištěné podobě, na doručovací adresu vyhlašovatele
e) Postupující formace z kvalifikačních kol MČR do finále přihlášky znovu nevyplňují, postupy jsou zadávány 
automaticky dle výsledkových listin z kvalifikačních kol
f) Postupující z finále MČR do vyšších a mezinárodních soutěží
ME, MS, MJN, GP, Back Together...) potvrdí svoji účast vyplněním přihlášky příslušné k dané soutěži

2) Uzávěrka přihlášek
a) První (hlavní) kolo do 17.02.2019 včetně
b) Předběžné (pracovní verze) startovní listiny ke kontrole správnosti zařazení soutěžících do výkonnostních 

tříd, věkových kategorií, disciplín budou zveřejněny do 22.02.2019
b) Nahlášení oprav, změn a dohlášení do 28.02.2019, poznámka: po každé zaslané úpravě se startovní listiny 
nově nevyvěšují; opravy se promítnou až v dalším zveřejnění
c) Zveřejnění upravených startovních listin s rozlosovanými starty postupně v pořadí dle soutěžního kalendáře.
d) Pozdější (individuální) přihlášení skupin a formací je možné jen v ojedinělých případech, do zveřejnění 
„ostrých" startovních listin, tj. min. 10 dnů před zahájením vybraného místa kvalifikační soutěže.

3) Projekt Šance talentům
Vyhlašovatel pohárové soutěže k zařazení do projektu:
• zašle propozice soutěže k umístění na e-mail: centrum@maioretsport.cz k umístění na www.majoretsport.cz
• v propozicích uvede dle kterých pravidel se pohárová soutěž koná
• k hodnocení nasadí 2 rozhodčí (přísedící rozhodčí) nominované ČFMS (žádost o nominaci zašle na e-mail: 
iudqe.commissioner@ifms-maiorettes.com nebo na majoretsport@centrum.cz
• k hodnocení mohou užít formuláře z MČR
• po skončení pohárové soutěže odešle nominace talentů, případně výsledkové listiny, informaci o zpětné vazbě 
(článek), apod. na maioretsport@centrum.cz

V|L
Účast v soutěži

Účast v soutěžích MČR v mažoretkovém sportu a MČR mažoretek je dobrovolná.
Účastníci podáním přihlášky

a) souhlasí se zveřejněním ve startovních a výsledkových listinách, v ročenkách, propagačních materiál a dalších 
tiskoví nách, které mají přímou souvislost s danou soutěží

b) zavazují se k dodržování pravidel, soutěžního řádu, propozic a případně dalších pokynů vydávaných místními 
pořadateli uvedených v ustanovení IV.

1. Účastníci soutěže jsou
a) soutěžící skupin a doprovod (vedoucí, asistenti, instruktoři) uvedeni na jmenných seznamech
b) soutěžící malé formace (sólo, duo-trio, mini) uvedeni jmenovitě na startovních listinách
Soutěžící skupiny a malé formace od každého přihlašovatele musí být doprovázeni 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

a) členové týmu zpracování výsledků
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Česká federace mažoretkového sportu z.s.
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organizačních a pořadatelských štábů, včetně ozvučení a pořizování foto a video dokumentace 
čestného předsednictva a porot VIP, při ceremoniálu předávání ocenění se řídí pokyny vyhlašovatele a

3 účastníky soutěže nejsou:
rodiče, pokud nejsou zaregistrováni jako soutěžní doprovod (na přihlášce)
turistický doprovod
diváci
novináři
fotografové, kameramani

Vyhlašovatel a pořadatelé nemají k těmto osobám žádné závazky, a to ani při poskytování pobytového servisu a 
služeb, např. ubytování a stravování, požadavky na volný vstup, šatny, napojení na přívod el. proudu apod. a dále 
je těmto osobám zakázán vstup do šaten, prostorů pro VIP, prostoru pro rozhodčí, soutěžní plochu, ochranných 
pásem, apod.

Vlil.

Poplatky, členské příspěvky a startovně
1. Registrační (roční) poplatky
a) Roční poplatky se platí vyhlašovateli soutěže před zahájením soutěží na účet nebo individuálně v hotovosti 
SL 400 Kč každá formace 
3£) 600 Kč každá skupina

b) Šance talentům (zvýhodněné registrační poplatky pro nominované formace)
BL 200 Kč každá formace
LIL 300 Kč každá skupina

c) Termín pro zaplacení
LIL Platí se na základě vystavené faktury, dbejte na správném uvedení fakturačních údajů 
OSLi Termín pro zaplacení registračních poplatků je uveden na faktuře
BL Bez zaplacení poplatku v předepsané výši nebo při neidentifikovatelné platbě není registrace potvrzena 
ÍH Pro identifikaci platby je nutné zadat variabilní symbol, kterým je číslo faktury

d) Další informace
!1L náklady spojené s platbou jdou k tíži plátce, účastníka 
lS: registrační poplatek se v případě odhlášení formace nevrací
■GB číslo faktury (v.s.symbol) uvádějte i v korespondenci ( v e-mail zprávách) při hlášení změn, přesunů, rušení 

formací apod., urychlíte tak vyřízení zprávy

e) Registrační poplatky nehradí
ÍJI členové
\Wl pobočné spolky

f) Členské příspěvky
LI pro kalendářní rok 2019 je výše členského příspěvku 120 Kč/člen/rok

2. Startovně (účastnický poplatek)
a) Účastnický poplatek (startovně) se platí místnímu pořadateli v každém soutěžním kole, v hotovosti nebo na účet 
Lot formace 500 Kč (sólo, duo-trio, mini)
Lot skupina 2 000 Kč (poplatek zahrnuje 2 náhradníky a 2 členy doprovodu)
Bs skupina v kombinaci s pochodovým defilé 3 000 Kč, pokud taková skupina startuje ve dvou kvalifikacích (v 

Dolním Benešově a v Chotěboři není zařazeno pochodové defilé), se startovně dělí na 1 500 Kč pro každého 
pořadatele

b) Šance talentům (zvýhodněné startovně pro vybrané formace)
BL formace (sólo, duo-trio, mini) 250 Kč
LIL skupina 1 000 Kč
i.ob skupina v kombinaci s pochodovým defilé 1 500 Kč, pokud taková skupina startuje ve dvou kvalifikacích, 

startovně se dělí na 750 Kč pro každého pořadatele

c) Platby mohou být v hotovosti nebo bezhotovostní, na účet před zahájením příslušného kola, na základě faktury. 
Způsob platby a storno podmínky se uvádí v místních propozicích.

MAjt.fUTTí.í> i.f ok;
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Start na soutěžích
1. Start na soutěžích je podmíněný odesláním přihlášky, zapsáním na startovní litiny a zaplacením poplatků
a) soutěžící, kteří postupují z kvalifikace do finále (semifinále), se automaticky zapisují na startovní listiny 
finálových (semifinálových) soutěží
b) pokud se postupu vzdají, pak tuto skutečnost včas oznámí vyhlašovateli soutěže; vyhlašovatel je vyškrtne ze 
startovních listin
c) vyhlašovatel může odhlášené formaci nahradit formacemi následujícími v pořadí dle výsledkové listiny

2. Výběr místa úvodního startu
a) všechny soutěžící musí startovat v kvalifikačních kolech
b) soutěžící se mohou přihlásit do kteréhokoliv místa úvodního startu, omezením může být kapacita soutěžního 

místa

3. Výkonnostní třída A,B
a) formace do výkonnostních tříd A nebo B přihlašuje příslušný vedoucí
b) soutěžící výkonnostní třídy A startují v následujícím období v této třídě, důvodem pro přestup není

lMj změna formace
CSj změna náčiní
lit změna věkové kategorie

c) pokud je formace duo-trio, mini a skupina sestavena v kombinaci nových členek a členek z výkonnostní třídy A, 
formace se zařazuje do A

d) soutěžící, kteří v MČR ještě nestartovali nebo nestartovali více jak 2 roky, se hlásí do výkonnostní třídy B, to však
neznamená, že nemohou být zařazeni přímo do A (přihlašuje jejich vedoucí)

e) do výkonnostní třídy B se mohou znovu přihlásit soutěžící z výsledkové listiny výkonnostní třídy A, a to od konce 
výsledkové listiny (z posledních míst), do výše 20% počtu soutěžících z každé věkové kategorii a disciplíně, 
pokud

nezískali postup na ME, MS z postupových soutěží GP a MJN 
Cij se v jiných disciplínách neumístili nad dolními 20%

4. Omezení výběru startu
a) při překročení kapacity soutěžního místa může vyhlašovatel požadovat změnu místa účastnic; v takovém 

případě se změna bude týkat soutěžících přihlášených jako poslední - rozhodující je datum
b) při nízkém počtu přihlášek může být soutěž v kvalifikačním místě zrušena a účastníce přeřazeny do jiného 

místa soutěže (po konzultaci vyhlašovatel x přihlašovatel) nebo při nízkém počtu startujících, může být 
soutěžícím umožněn start v obdobné disciplíně nebo v jiné věkové kategorii, případně start zrušen ( po 
vyhodnocení přihlášek se tato skutečnost zveřejnění na www.majoretsport.cz)

c) při enormním počtu přihlášek může být místo startu rozšířeno o další soutěžní den nebo další soutěžní místo 
(město)

5. Startovní listiny
a) rozlosování startovních listin je náhodným výběrem PC programu
b) startuje se v rozlosovaném pořadí dle přiděleného startovního čísla; pořadí disciplín a věkových kategorií, se 
může kombinovat, aby se při menší obsazenosti eliminovalo přerušování soutěží častým čekáním na převleky 
(např. solo kad, jun, sen). Taktéž se mohou kombinovat výkonnostní třídy A a B, vybraný způsob bude uveden 
v programu místních propozic (např. A solo bat, B solo bat).

X.
Počet přihlášených a postupový klíč

Přihlašovatel - jedna právnická či fyzická osoba (pobočný spolek, ZŠ, ZUŠ, TŠ, TK, MKZ, DDM, kluby, studia, 
fyzické osoby, ap.) může přihlásit:

1) Skupiny - libovolný počet
a) jestliže však přihlašuje v jednom náčiní a v jedné věkové kategorii 2 a více skupin, musí vždy jít o jiné soutěžící
b) hostování z jiné skupiny téhož účastníka je možné jen v rozsahu povoleného překročení věkového limitu 20% .
c) hostování z jiné skupiny jiného účastníka je možné jen v případě, kdy jiný účastník takovou skupinu v soutěži 

vůbec nemá.; touto definicí je myšlen stav, kdy kmenový klub nemá dostatek svých svěřenců na sestavení 
skupiny a doplní ji účastnicemi z jiného klubu, např. mini formace ZŠ Podolí + mini formace DDM Vrchlabí sestaví 
skupin u seniorek s náčiním baton a budou soutěžit bud' za ZŠ Podolí nebo za DDM Vrchlabí (jen jednou)

2) Malé formace - libovolný počet
Se stejným druhem náčiní však může stejná soutěžící startovat jen jednou

Česká federace mažoretkového sportu z.s.
Spisová značka L67877, vedená u Městského soudu v Praze

6

•c-nFTTfs sr.mi



Česká federace mažoretkového sportu z.s.
Spisová značka L67877, vedená u Městského soudu v Praze

nemůže startovat jednou ve dvojici a podruhé v trojici se stejným náčiním 

Riásleduji«w.

formace mini nemají předepsaného (povoleného) náhradníka a tudíž platí, že pokud soutěžícího nahradí jiný
1 V . ,1 ■ i\ i s-i r»r»l/ w o + i i i i vmřňí rrvi i +

řdé disciplíně jen s jednou choreografií, nemůže startovat 2x s odlišnou choreografii s jedním náčiním

" f ~jen než byl uvedený na soupisce, pak v případě postupu do vyšší soutěže:
" trvá-li důvod pro nahrazení člena mini formace, startují v soutěži s nahrazeným členem 

^ pomine-li důvod pro nahrazení člena mini formace, pak se může startovat v původní sestavě

3) Zaregistrovaná přihláška (jména, ročník a počet) je platná a závazná pro postup do všech kol.
a) soutěžící, kteří postupují z kvalifikace do finále (semifinále), se automaticky zapisují na startovní listiny 
finálových (semifinálových) soutěží, tzn., že postup a start v dalším kole mají zajištěn na jména podle 
registrované přihlášky (musí jít vždy o stejné soutěžící), nikoliv o disciplínu
b) v dalším postupovém kole se nesmí měnit základní jmenné složení
c) dále není povoleno 

UO změnit duo na sólo 
lH] změnit trio na mini
[1j změnit mini na duo-trio 
OBQ doplnit dvojici na trojici
d) pokud se soutěžící postupu vzdají, pak tuto skutečnost včas oznámí vyhlašovateli soutěže; vyhlašovatel je 
vyškrtne ze startovních listin
e) vyhlašovatel může odhlášené formaci nahradit formacemi následujícími v pořadí dle výsledkové listiny

4) Postupy formací a skupin výkonnostní třídy A i B
3L nerozhoduje počet startujících formací v jednotlivých kolech, disciplíně a věkové kategorii, ale jejich 

bodové výsledky
Lis. bodové výsledky z kvalifikačních kol se zapisují v pořadí od nejvyššího počtu bodů do celorepublikové 

tabulky
ISL vyhlašovatel může určit procentuální postup do finále (semifinále) z celorepublikového přehledu 
»; postupy z finále A mohou být přímo na MS (podmínkou je vysoký bodový zisk) nebo na ME 
». postupy z finále B mohou být do výkonnostní třídy A nebo na ME a MS pokud budou pro tuto třídu 

vyhlášena ME a MS
soutěžící A, B, kteří na potřebný počet bodů pro ME nebo MS nedosáhli, mohou znovu startovat na 
postupových soutěžích, jako je Memoriál Jiřího Necida, Grand Prix, Back Together, případně v jiných, 
vyhlašovaných IFMS

CSL soutěžící nominovaní do vyšších a mezinárodních soutěží tvoří českou výpravu; složení s konečnou 
platností potvrzuje vedení (vyhlašovatel).

5) Při přerušení soutěže nebo z jiných organizačně technických důvodů, může vyhlašovatel rozhodnout o 
přímém postupu skupin a formací do vyššího kola

6) Při úrazu, delší nemoci, změně bydliště je povoleno
a) změnit trojici na dvojici
b) snížit počet členek mini formace

7) „Zelené karty“ pro skupiny a formace
Formacím z pořadatelského místa, které místní pořadatel určí jako domácí, mohou být ve výjimečných a 
odůvodněných případech uděleny tzv.ilélené kartyLT<k postupu do vyššího kola (semifinále). Zelené karty neplatí 
pro postupy do mezinárodních soutěží. 1

XI.
Věkové kategorie a kontrola věku

1. Little kadetky (LITTLE)
a) do 7 let: 2015, 2014,2013,2012
b) možnosti starších je 8 let (2011)

2. Kadetky (CAD)
a) základ ní 8-11 let: 2011,2010,2009, 2008
b) možnost starších jen 12 let (2007)

3. Juniorky (JUN)
a) základ ní 12-14 let: 2007, 2006,2005
b) možnost starších jen 15 let (2004)

4. Seniorky (SEN)
a) základní 15 let a více: 2004, 2003, 2002, 2001,2000, 1999, 1998, 1997,....... 1993

7
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b)

a)
b)

možnost starších jen 27 let (1992)
Grandseniorky (GRAND)
základní nad 27 let 1992, 1991,1990, 1989, 1988, 1987, 1986..........................
možnost mladších jen : 1993
Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže, tj. v r. 2019
U formací (sólo, duo-trio a mini) věk soutěžících odpovídá věkové kategorii nebo může 
soutěžící
U skupin je v kategorii kadetky, juniorky a seniorky povoleno až 20 % starších o 1 rok.
U skupin v kategorii grand seniorky je povoleno až 20 % mladších o 1 rok

být zařazena mladší

5. Věková nevyváženost
Pohledovou fyzickou nesourodost a nekompaktnost každý rozhodčí penalizuje srážkou -0,10 bodu v oblasti A

6. Kontrola věku
Vedoucí nebo soutěžící musí mít připraveny doklady k ověření věku (jmenný seznam s datem narození, kartu 
pojištěnce, u starších OP) např. pro případ podaného protestu proti věkovému složení

1.2. Věková kategorie little
a) soutěžící ve věkové kategorii little pravidla IFMS nedefinují, je to národní specifikum zařazené v MČR)
b) primárně se řídí pravidly kadetek; to však nevylučuje, že může být přihlédnuto k daným okolnostem
c) je nutné pracovat s faktem, že tyto soutěžící se se soutěžním prostředím teprve seznamují a jsou jakousi 
výjimkou, proto nelze jejich výsledky anulovat nebo hodnotit jako neoprávněný start
d) jsou zařazeny do výkonnostní třídy B
e) dolní věková hranice stanovená není
f) nepožadují se žádné povinné prvky
g) je snížený čas skupinové sestavy, a to na.2 až 2 minuty 30 sekund

XII.
Neoprávněný start, opravný start a zdravotní indispozice

1. Zaregistrovaná soupiska (jména, ročník a počet) je platná a závazná ve všech kolech - nesmí se měnit od 
kvalifikace až po finále, pouze se může snížit počet startujících

2. Výjimky pro nahrazení soutěžící jsou
a) při doloženém dlouhodobém onemocnění
b) při doloženém úrazu
c) při doložené trvalé změně bydliště, která neumožňuje společnou přípravu

3. V pravidlech je stanoveno, že
a) pochodové defilé a pódiová sestava skupin KLASIK musí být provedena stejnými soutěžícími
b) u skupin má věk odpovídat věkové kategorii, u kategorie kadetky, juniorky a seniorky je povoleno max. 20 % 

starších o 1 rok, u skupin grand seniorů max. 20 % mladších o 1 rok
c) porušení těchto ustanovení se považuje za neoprávněný start.
d) neoprávněný start se postihuje anulováním výsledků

4. Neoprávněný start u skupin
Jako neoprávněný a zakázaný start se posuzuje:

a) překročení max. počtu soutěžících
b) nedodržení min. počtu soutěžících
c) start soutěžící, která/ý není na soupisce
d) změna jmen soutěžících, registrovaných jako starší
e) překročení limitu 20 %, včetně překročení hranice 1 roku
f) překročení počtu chlapců; povinná většina děvčat

5. Neoprávněný start u formací
Jako neoprávněný a zakázaný start se posuzuje:

a) start soutěžící, která/ý není na soupisce
b) nedodržení počtu soutěžících
c) překročení povoleného počtu chlapců (více než děvčat)

6. Opakování soutěžních sestav (opravný start)
Opakovaný start je povolen u formace nebo skupiny, která musela své soutěžní vystoupení přerušit v důsledku 
okolností, které nemohla ovlivnit 

* výpadek elektrického proudu
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zvukové techniky 
koupení cizích osob do soutěžního prostoru apod.

7 Zdravotní indispozice před soutěží
a) náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících před zahájením soutěžního vystoupení není důvodem ke 
změně startovního pořadí
b) pořadatel může podle okolností přerušit soutěž na 5 minut
c) po uplynutí této doby vedoucí buď ponechá příslušné místo v sestavě neobsazené, případně soutěžní 
vystoupení zruší

Zdravotní indispozice během soutěže
a) náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících v průběhu soutěžního vystoupení není důvodem k 
opakování sestavy; opakování sestavy si může vyžádat hlavní rozhodčí
b) dodržením pitného režimu soutěžících před startem lze omezit případy indispozicí z nedostatku tekutin

Opakovaný start si může vyžádat vedoucí u hlavního rozhodčího, ředitele soutěže) nebo si jej může vyžádat 
hlavní rozhodčí, a to do 5 minut po skončení sestavy (pro časovou orientaci slouží doba od ukončení soutěžního 
vystoupení 2 následujících malých formací nebo 1 skupiny)
Tato ustanovení se nevztahují na pohárové soutěže

XIII.
Organizace soutěže

1. Cílem organizace a řízení soutěžního programu je zajistit soutěžícím optimální podmínky pro 
předvedení soutěžních sestav

a) při použití náčiní porn musí dbát soutěžící na kvalitu používaných třásní, spadanými třásněmi mohou ohrozit svoji 
bezpečnost a bezpečnost dalších soutěžících

b) s ohledem na jednotné podmínky startujících a jejich bezpečnost opatří místní pořadatel soutěžní plochu 
standardizovaným povrchem
(možné objednat u vyhlašovatele, náklady na pokrytí umělohmotného povrchu 35 Kč/1 m2, doprava 10 Kč/km 
tranzit (základní plocha), 15Kč/km tranzit + přívěs (základní plocha + plocha pro defilé) nebo paušální částkou

c) soutěžící nepoužívají sypké a gelové třpytky v účesech a líčení; spadané třpytky mohou ohrozit bezpečnost a 
zvyšují nároky na úklid

2. 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

3. Předávání nosiče
a) nosiče audio záznamů předává vedoucí (nebo jím pověřená osoba) na stanovišti zvukaře před soutěžním 
vystoupením v pořadí dle startovní listiny.
b) nesmí se předávat nosič dřív, než skončí předchozí vystoupení a příslušný nosič je vrácen.
c) základní typy přehrávačů; CD a MP3 pro USB, další možnosti určí pořadatel v místních propozicích

4. Akustické zkoušky, zvukový klid
Zkušební test nahrávek na připraveném zvukovém zařízení pořadatel ukončí podle organizačních potřeb,
nejpozději 15 minut před zahájením soutěže. Od té doby musí být dodržen tzv. zvukový klid.

5. Rozcvičení, prostorové zkoušky
Pořadatelé mají právo stanovit časový rozsah rozcvičení a zkoušek v soutěžních prostorách (na pódiu a na trase 
defilé) . Pokud nejsou prostorové zkoušky řízeny místním pořadatelem, platí pořadí prostorových zkoušek 
v pořadí dle startovní listiny. Pořadatel je oprávněn zkoušející přerušit a vykázat ze soutěžního prostoru.

a) není povolen opožděný trénink nebo předvádění ucelených soutěžních sestav nebo jejich částí
b) na pódiu je možno vyzkoušet pouze nástup a odchod a rozmístění rekvizit pro disciplínu SHOW
c) nejméně 15 minut před zahájením soutěže nejsou zkoušky a rozcvičování povoleny
d) porušení ustanovení a), b), c), se penalizuje srážkou 0,3 bodu technickým rozhodčím

5. Zhoršení klimatických podmínek pro soutěže na otevřeném prostoru
a) pořadatel přeruší soutěž a další průběh konzultuje s rozhodčími a vedoucími
b) námitky (rodičů, soutěžících nebo vlastní) proti pokračování soutěže tlumočí pouze vedoucí

s si on i
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o pokračování nebo zrušení disciplíny rozhoduje pořadatel společně s vyhlašovatelem
při pokračování soutěže, může vedoucí odvolat své skupiny nebo formace ze startu, vyřadit ohrožené členk ■-
sestavy, případně u skupin místo nich postavit náhradnice y

8. Opuštění soutěžního prostoru
a) pokud jednotlivé soutěžící ze skupiny nebo formace přeruší vystoupení a opustí soutěžní prostor před koncem 

sestavy, je hodnocení anulováno
b) taková skupina nebo formace nemá nárok na opakování sestavy

9. Převleky kostýmů
a) potřeba převleku mezi soutěžním vystoupením není důvodem ke změně startovního pořadí
b) pořadatel upraví strukturu soutěže a sled disciplín u formací, případně přeruší soutěž na 5 minut

10. Diskvalifikace a anulování výsledků
a) při nedodržení a porušení propozic a soutěžního řádu, pravidel, zvláště v ustanoveních o chování soutěžících, 

chování vedoucích a o narušení soutěže formou znevažování rozhodčích, hodnocení, ceremoniálů
b) jsou-li v průběhu soutěže zjištěny nesprávné údaje o věku soutěžících nebo překročení věkového limitu nebo 

porušena ustanovení s tím související
c) při tzv. dvojitém startu ve stejné formaci za různé oddíly

11. Zdravotnické zabezpečení
a) zdravotní službu zajišťuje místní pořadatel podle místních podmínek během soutěže
b) stanoviště nebo osoba vykonávající zdravotní službu je viditelně označena (červený kříž, bílý oděv lékaře, 

uniforma záchranné služby)
c) potvrzení lékaře za jednotlivé soutěžící předkládá na požádání jejich vedoucí.
d) vedoucí (přihlašovatelé) odpovídají za pojištění účastníků - členek skupin, formací a doprovodu pro cestu i pobyt.
e) počet zdravotně ošetřených účastníků soutěže předkládá zdravotní služba místnímu pořadateli nebo přímo 

vyhlašovateli soutěže .
f) seznamy slouží pro evidenci a jsou podkladem pro realizování opatření sloužících k maximální eliminaci 

zdravotních indispozic a úrazů.

XIV.
Tituly a ceny

1.Tituly
Tituly se mohou udělit v každé disciplině a věkové kategorii. Titul je vždy doplněn specifikací (druh náčiní). 
Výkonnostní třída A

a) v kvalifikačním kole:
-1. místo - Vítěz kvalifikačního kola A
- 2. místo
- 3. místo

b) ve finále
-1. místo - Mistr ČR
- 2. místo -1. Vicemistr ČR
- 3. místo - II. Vicemistr ČR

Výkonnostní třída B
a) v kvalifikačním kole:

-1. místo - Vítěz kvalifikačního kola B
- 2. místo
- 3. místo

b) ve finále
-1. místo Vítěz výkonnostní třídy B
- 2. místo
- 3. místo

Výsledkové listiny se vyvěšují na viditelném místě ve sportovní hale, na www, majoretsport.cz a v ročence

2. Ceny
Soutěžní diplomy za 1. - poslední místo v každé kategorii a disciplíně
Účastnické listy se udělují podle možností místního pořadatele všem zaregistrovaným klubům a účastníkům 
soutěže
Medail e za 1. - 3. místo v každém kole a výkonnostní třídě
Poháry se udělují podle možností místního pořadatele nebo za pochodové defilé, pokud nehradí startovně, v 
takovém případě se neudělují medaile.

MAjr.HfT?Tři SPÓKT
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'adatel nebo vyhlašovatel může udělit zvláštní ceny, jako i pohár absolutního vítěze nebo pohár za nejvyšší 
^řetbodů formace. O takové udělení informuje před zahájením soutěže, nejpozději v úvodním ceremoniálu..

porots VIP
pořadatelé mohou ustavit speciální poroty VIP, které udělují zvláštní ceny za originalitu choreografie, mimořádné 
vyjádření hudby, za nápadité kostýmy aj. Výsledkovou listinu předá předseda VIP poroty sekretáři soutěže 
k vyhlášení a ke zveřejnění v ročence

XV.
Porota, rozhodčí, zpracování výsledků

Hodnotí a boduje se podle platných Soutěžních pravidel IFMS a pravidly pro rozhodčí a zpracování výsledků. 
Minimální počet 3 bodoví rozhodčí a 1 technický v daném kole. Porota může mít mezinárodní složení 
z rozhodčích členských zemí IFMS s platnou licencí.
při nasazení 3 bodových rozhodčích se uděluje celkem 9 známek (3x3), škrtá se nejvyšší a nejnižší známka, 
započítává se 7 známek, nejvyšší možný bodový zisk je 70 bodů
při nasazení 4 bodových rozhodčích se uděluje celkem 12 známek (4x3), škrtá se nejvyšší a nejnižší známka 
v každé oblasti (choreografie, pohybová průprava, práce s náčiním), započítává se 6 známek, nejvyšší možný 
bodový zisk je 60 bodů.
při nasazení 5 bodových rozhodčích se uděluje celkem 15 známek (5 x 3), škrtá se nejvyšší a nejnižší známka 
v každé oblasti (choreografie, pohybová průprava, práce s náčiním), započítává se 9 známek, nejvyšší možný 
bodový zisk je 90 bodů.

XVI.
Nespokojenost s organizací, protesty, námitky

Nespokojenost s organizací, formátem soutěže, hodnocením rozhodčích, průběhem soutěže, pobytovým 
servisem, se mohou vyjádřit přímo u vyhlašovatele nebo ředitele soutěže, na brífinku, písemnou formou nebo 
ústně.

Protesty
a) protesty proti hodnocení, známkám a výroku poroty nejsou přípustné
b) ostatní protesty jsou možné nejpozději do 5 minut po soutěžním vystoupení toho soutěžícího, proti 

němuž směřují. Pokud je protest podán po této lhůtě, je zamítnut. Ostatní protesty lze podat proti:
íiíi nedodržení věkového limitu
EU jinému složení skupiny KLASIK při defilé a při pódiové sestavě
Bš nepovolenému použití rekvizit
Bii nepovolené komunikaci soutěžících
EM] nepovolené komunikaci vedoucích se soutěžícími
EU nepovolené komunikaci vedoucích s porotci

c) protesty podává vedoucí skupiny či formace nebo jeho pověřený zástupce (uvedený na soupisce) vedoucímu 
soutěže spolu s finanční částkou 500 Kč

d) podání a výsledek projednání protestu se veřejně vyhlašuje.
e) protesty vyřizuje ředitel soutěže, po konzultaci se zástupcem vyhlašovatele, s hlavním rozhodčím 

a dalšími zainteresovanými osobami
f) jestliže je protest oprávněný, nařídí vedoucí soutěže příslušnou jednorázovou penalizaci, která se sráží 

z celkového bodového hodnocení soutěžícího, v jehož neprospěch byl protest uznán
g) pokud je protest podán po vyhlášení výsledků, je neplatný

XVII.
Rozsah stravování, počty strávníků a ubytování

1. Pořadatel zajišťuje stravování jen pro registrované účastníky.
a) rozsah a podmínky stanoví pořadatelé v místních propozicích. Stravování je standardního typu, zpravidla ve 

školních jídelnách. Pořadatel je oprávněn stanovit příspěvek na stravu. Po stanovení příspěvku na stravu 
zveřejní menu v místních propozicích

b) pořadatel může však také stanovit, že stravu nezajišťuje, ale že je k dispozici v areálu, pak nemůže stanovit 
příplatek na stravu

c) pořadatelé zajišťují stravování pro počet osob, uvedený v přihlášce. Tento počet je závazný a platný, dokud ho 
přihlašovatel nezmění

d) poslední termín změny je pondělí v týdnu před konáním kola, účastnice nesou důsledky, vzniklé nesplněním 
povinnosti oznámit aktuální počet

e) pořadatel může zajištěním stravování pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu (podnikající v oblasti 
gastronomie, agenturu, apod.)
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2. Pořadatel zajišťuje ubytování jen pro registrované účastníky.
a) u jednodenních soutěží se ubytování nezajišťuje. Pro účastníky ze vzdálených míst je možno zajistit jen podle 

možností místního pořadatele a po dohodě s ním
b) u dvoudenních soutěží je zpravidla sportovního, společného typu (vlastní karimatky a spacáky) nebo 

standardního internátního typu (domovy mládeže, apod.).
c) rozsah a podmínky stanoví pořadatelé v místních propozicích; pořadatel je oprávněn stanovit příspěvek na 

ubytování
e) pořadatel může ubytování zajistit prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby

XVIII.
Omezení pro pořizování záznamů, podomní prodej

1. Narušení soutěže
Za narušení soutěže se považuje, pokud soutěžící či členové registrovaného soutěžního doprovodu nebo 
turistického doprovodu pořizují obrazové a zvukově obrazové záznamy v zakázaných prostorech během soutěže.

Za narušení soutěže se nepovažuje pořizování záznamu soutěžním doprovodem (vedoucí, asistent) z prostoru 
od zvukaře po dobu vystoupení svých svěřenců.

2. Zakázané prostory
a) soutěžní trasa defilé a její ochranná pásma
b) soutěžní pódium a jeho ochranná pásma
c) přípravné, nástupní a odchodové prostory soutěžících, vymezené pořadatelem
d) stanoviště rozhodčích, prostor před ním a vymezený prostor za ním

3. Ochranná známka
MČR je chráněno ochrannou známkou. Výhradním nositelem práv k soutěžním dílům (choreografiím) je 
vyhlašovatel - § 61 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Vyhlašovatel tato práva zpravidla přenáší na místní 
pořadatele smlouvou:

a) pořadatel je oprávněn stanovit a kontrolovat zvýšené vstupné pro osoby, které pořizují audiovizuální záznamy 
soutěžních sestav a z průběhu soutěže. Tyto osoby viditelně označí (jmenovka, reflexní vesta apod.)

b) pořadatel neumožní napojení kamer na přípojky el. proudu u zvukařů a na stanovišti poroty
c) pořadatel neumožní pořizování fotodokumentace (fotoslužba foto na počkání nebo dobírku) třetím osobám bez 

souhlasu vyhlašovatele
e) pořadatel neumožní podomní prodej v místě soutěže (haly, zimní stadiony, sokolovny apod.); prodej sportovního 

zboží a reklamních předmětů třetích osob jen se souhlasem vyhlašovatele

4. Televizní záznamy, videozáznamy a fotografování
a) pro zpravodajské vysílání celostátních nebo regionálních televizních studií je možno zaznamenat jen části 

soutěžních sestav, tj. v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu. Televizní štáb (kameraman) se musí ohlásit u 
pořadatele

b) 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

c) žádný kameraman nebo fotograf nesmí vstupovat na stanoviště poroty, do soutěžní trasy defilé nebo na soutěžní 
pódium a do ochranného pásma

d) pořizování videozáznamů celých sestav a celého soutěžního nebo doprovodného programu pro komerční, 
dokumentární a jiné účely je možné jen na základě smlouvy a po zaplacení stanovené ceny

e) pro tzv. divácký záznam může pořadatel stanovit zvýšené vstupné. Záznam je možný jen z prostoru pro 
diváky, bez použití stativu

f) pro zdokumentování průběhu všech kol MČR, včetně zviditelnění a propagace mažorekového sportu a místa 
konání soutěže, může vyhlašovatel a místní pořadatel zajistit „živé vysílání" (on-line přenos)

XIX.
Ochrana cenností

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

XX.
Zpracování údajů o účastnících MČR

Podánfm přihlášky uděluje účastník souhlas, aby v databázi MČR 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 webových stránkách. Údaje skupiny a jméno vedoucího, jména soutěžících ve formacích,
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f zveřejněny ve startovních listinách, při zpracování výsledků, v propagačních materiálech, na webové 
mqR a v tiskových informacích.

Iprávce databáze neposkytuje kontaktní a další údaje jiným subjektům bez souhlasu příslušné osoby.

XXI.
Závěrečná ustanovení

K propozicím mohou být podle aktuálního průběhu mistrovství vydány dodatky, zveřejněné na webových 
stránkách MČR www.maioretsport.cz

Použité zkratky:
MČR, mistrovství České republiky
ME, mistrovství Evropy
MS, mistrovství světa
GP, Grand Prix
ZŠ, základní škola
ZUŠ, základní umělecká škola
DDM, dům dětí a mládeže
ČFMS, Česká federace mažoretkového sportu
IFMS, International Federation Majorettes Sport

Vyvěšeno 02.01.2019
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Název soutěže:

A. Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 
B. Mistrovství České republiky mažoretek

26. ročník

Březen - duben 2019 - MČR kvalifikační kola 

20. 4. 2019 MČR semifinále - sólo BAT (Stochov)

27. - 28. 4. 2019 MČR finále - skupina B (Hranice)

4. - 5. 5. 2019 MČR finále - skupina A (Ostrava)

18. - 19. 5. 2019 MČR finále - skupina A (Náchod)

12. - 16. 6. 2019 XIV. EUROPEAN CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT 
(Crikvernica CRO)

19. - 24. 8. 2019 VII. WORLD CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT (Praha)
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anto výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsaJ "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 002157161" dne 21.2.2019 v 14:17:50. 
ť'PVid:bqSsjBn7GXJDLAIQr0vlKw

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl Pr, vložka 1125

Datum vzniku a zápisu: 6. ledna 2011
Spisová značka: Pr 1125 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793
Sídlo: Tyršova 793, 583 01 Chotěboř
Identifikační číslo: 720 76 658
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti:

poskytování naplnění volného času zájmovou činností dětem, žákům, studentům, 
popřípadě dalším fyzickým osobám se zaměřením na různé oblasti
zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, 
ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť a 
sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace 
produktů praktické výuky

Doplňková činnost:
pronájem nebytových prostor
hostinská činnost

Statutární orgán:
ředitelka příspěvkové 
organizace:

Ing. ALENA JANDOVÁ,MMMMMMHr
~ r;. ~''*w Yt r~t***m -  j - -jma- innin-jl' &

Den vzniku funkce: 1. července 2017
Způsob jednání: Způsob jednání jménem příspěvkové organizace:

Ředitel je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitel činí 
jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo 
napsanému jménu organizace připojí svůj podpis.

Zřizovatel:
Město Chotěboř, IČ: 002 67 538
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř



Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - 

formulář pro právnické osoby mimo obce

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1.

Ing. Alena Jandová, 7. 10. 1977, Klášterní 84, Chotěboř

Všechny typy žadatelů vyjma příspěvkových organizací kraje dokládají identifikaci osob v rámci 
dokladů k právní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde musí být povinně statutární 
zástupci uvedeni a není nutné tuto záležitost znovu dokládat.

Příspěvková organizace kraje doloží prostou kopii jmenovacího dekretu do funkce ředitele/ředitelky.

2. Identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis svých podílníků).

Pořadové
číslo

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1 00267538 Město Chotěboř
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

D zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
osoba podíl)

1 Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.



3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

(např. právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl v jiných právnických osobách)

Pořadové
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl
Výše podílu v 

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 V I

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

E3 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. 
právnických osobách)

žadatel nemá přímý podíl v žádných

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: Ing^Alena Jandová



Kraj Vy
Žižko.va S7.


