
 
International Federation Majorettes Sport 

 
 

Vyhlašuje 
 

Slovakia  VIII. GRAND PRIX MAJORETTES 
SPORT 2019 

 

 
 
 

N I T R A 
 

 12.05.2019 
 

 
 

Soutěţ se řídí soutěţním řádem a ústředními propozicemi a pravidly soutěţe 
IFMS 

 
 

Pořadatel soutěţe  
POHYB BEZ BARIÉR   

 
 
 

v souladu se Soutěţmím řádem a ústředními propozicemi 2019 vydává 
místní propozice soutěţe 

 
KONTAKTY: 
Ředitel soutěţe: Alica Hammerová 
mobil:   00421 948 118 871  
e-mail:  pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk 
 
Organizační záleţitosti: 
 
 
Registrace:   http://www.qscore.cz/registration 

Uzávěrka přihlášek je     25.04.2019  
 
 

mailto:pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk


Startovní listiny, změny, zpracování výsledků: Bc. David Serafin: 777876813, e-
mail: serafin@majoretsport.cz 
 

 

 

STARTOVNÉ  (ÚČASTNÍCKY POPLATOK) 
 

 solo,   14€/osoba 

 duo-trio  8 €/osoba 

 mini  25 € 

 group stage 80 € 

 group march 80 € 

 group stage + march 100 € 
 
Startovné nutno uhradit v hotovosti/bezhotovostně na účet  
VUB: SK48 0200 0000 0030 1778 9654 
 
Na Vaše vyžiadanie, faktura bude vystavena a zaslána mailem.  
 
 
 
SOUTĚŢNÍ PROSTORY: 
Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, 949 01 Nitra 

STRAVOVÁNÍ: 
Bufet, v mestskej športovej hale 
 
UBYTOVÁNÍ: 
  
individuálne 
 
REGISTRACE: 
 Nedeľa  -  12.05.2019 od  7.00 – 12.00  
 
Startovné – dle podmínek stanovených vyhlašovatelem. viz soutěžní řád 
.  
 
 
ŠATNY a WC: 
V prostorách sportovního zařízení. 
 
UPOZORNĚNÍ SOUTĚŢÍCÍM: 
V prostorách sportovního zařízení (soutěžní hale, tréninkové hale, šatnách, WC atd.) 
je přísný zákaz používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod. 
Přísný zákaz vstupu s jídlem a pitím do soutěžní i tréninkové haly.?? 
Do šaten je umožněn vstup pouze soutěžícím, registrovaným vedoucím a 
asistentkám, rodiče a ostatní doprovod mají vstup zakázán. 
 
SOUTĚŢNÍ DISCIPLÍNY: 
Dle startovních listin zveřejněných na: www.majoretsport.cz a www.ifms-
majorettes.com 
 
HUDEBNÍ  DOPROVOD: 

mailto:serafin@majoretsport.cz
http://www.majoretsport.cz/
http://www.ifms-majorettes.com/
http://www.ifms-majorettes.com/


Je nutné dodat hudobní doprovod cez registrační systém 
http://www.pohybbezbarier.sk/prihlasenie/ najneskôr   do 5.5.2019  
 
Dbejte na kvalitní nahrávky, vyhnete se zbytečným penalizacím. 
 
PROSTOROVÉ  A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY: 
Prostorové zkoušky v hale od 7:30 hod., zkouší se pouze nástup a odchod. 
Akustické zkoušky přímo u zvukaře. 
 
VSTUPNÉ: 
Vstup:   4 Eur / osoba, 2 Eur / dieťa do 6 rokov a dospelý nad 70 rokov 
 
Účastníci soutěže a 2 vedoucí skupin vstupné nehradí.  
 
 
OSTATNÍ INFORMACE: 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd. 
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, po 
dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány. 
 
 

PROGRAM: 
 

07:00  Registrace – Sportovní hala 
07:00 – 8:45  Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod) 
08:30  Brifink vedoucích 
 
09:00  ZAHÁJENÍ 
 
09:15  vlastní soutěž v pořadí dle startovních listin 

 
 
Vyhradzujeme si právo zmeny časového harmonogramu. 

http://www.pohybbezbarier.sk/prihlasenie/

