ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE CZ Majorettes, z.s.

název spolku: CZ Majorettes, z.s.
sídlo: Dlouhá 582/24a, 779 00 Olomouc
datum a místo konání: 21. 10. 2017, Hradec Králové
počet přítomných členů: 51 (viz listina přítomných)

•
•
•
•

•

•

•

Přivítání hostů, členů, zahájení členské schůze – Adéla Vavrušková
Schválení programu v předloženém znění (viz pozvánka)
Volba zapisovatele – Lenka Kapsová, volba ověřovatelů zápisu – Jana Koláčková a Petra
Smolová
Představení spolku CZ Majorettes, z.s. (dále jen CMA nebo asociace) – Jana Šichová
Jméno asociace, impuls pro vznik, seznámení s financováním asociace, kvalita soutěží,
moderní a aktuální webové i facebookové stránky, kategorie rodiče a děti. Pořádání seminářů
pro mažoretky i trenéry. Novinky v mažoretkách: veřejné bodování, sólo twirling, zpětná
vazba trenérům, neomezený počet sóloformací.
Financování – Jana Šichová
Registrační poplatky 300 Kč. Do 15. 11. 2017 průkazky zdarma, po termínu 50 Kč/průkazka.
Všichni soutěžící vč. soutěžících rodičů budou mít průkazku člena, také trenéři/trenérky a
asistenti/asistentky. Musí být zaregistrováni jako členové. Členové s průkazkou člena mají
vstupné zdarma na postupové soutěže CMA.
- Příjmy CMA – sponzorské dary, probíhá jednání s několika sponzory.
- Příjmy ze startovného
100 Kč – profi + hobby velká formace,
200 Kč – sólo profi + hobby,
100 Kč – duo, trio, miniformace.
V kvalifikaci hobby nemusí být členy asociace, jestliže si chtějí
soutěž jen vyzkoušet. Pokud chtějí dále postupovat, musí se
stát členy – registrovat se.
- Náklady – výpůjčka od fyzických osob
- nákupy do 5 tisíc Kč – může provést prezidentka
- 5–10 tisíc Kč – může provést prezidentka + viceprezidentka
- nad 10 tisíc Kč – může provést výkonný výbor
Kontrolní činnost CMA
Kontrolní činnost provádí výkonný výbor, schází se nejméně 2x ročně, z této schůze je
pořizován zápis. Zápisy budou předloženy na členské schůzi. Odpovědnost nad kontrolní
činností má prezident, viceprezident.
ETICKÝ KODEX – Adéla Vavrušková
Bude vyvěšen na stránkách CMA. Soutěžit „fair play“, vítěz je zároveň poražený. Porotce musí
hodnotit podle svého vědomí a svědomí, nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů,

•

•
-

nepoužívá mobil či kameru, nesmí porotcovat v jiné asociaci. Vedoucí ani trenér nehaní svou
asociací. Podrobně na stránkách CMA.
SPOLUPRÁCE CMA s MWF – Lenka Bachová
Pro nás je spolupráce s MFW jasná volba. Jedná se o největší mezinárodní mažoretkovou
federaci. Proběhla setkání s Željkou Banovič. Také setkání mezinárodních porotců
v Bratislavě. Seznámení s podmínkami pro přijetí a návaznost do MWF: založení, seznam
členské základny, stanovy, schválení a volby výkonného výboru, prezidenta a viceprezidenta.
Do konce listopadu musí mít asociace CMA všechny podklady poslané (proto datum 15. 11.).
Momentálně je předjednáno, že v průběhu 1 roku budou mít obě asociace (CMA a MAC)
postupy do Opole na ME a do Kapského Města na MS. Celkový počet postupů (celkově 90) si
obě asociace rozdělí procentuálně podle počtu členů – kvóta nebude navýšena. Celý rok
bude MWF sledovat práci obou asociací, počet členů, výkonnost, úroveň soutěží a poté jednu
asociaci vyřadí. Momentálně máme 3 mezinárodní porotce v MWF (Mgr. Olga Korytárová,
Mgr. Renata Švubová, Lenka Bachová). Željka Banovič přijede do Prahy na školení pravidel.
Termínový kalendář mezinárodní federace byl schválen v Bratislavě. Seznámení s místy
a termíny mezinárodních soutěží. Zpracováváme návrhy a prezentace na MS 2020 v Hradci
Králové.
Schválení změn stanov a následná volba členů výkonného výboru – Olga Korytárová
Stanovy jsou zveřejněny na justice.cz. Spolek je zapsaný. Navrženy změny stanov ke schválení
Členství ve spolku – seznámení a vysvětlení individuální člen / kolektivní člen. Změny, které
bychom chtěli odsouhlasit ve stanovách.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že není povoleno dvojí členství, členství je buď
individuální, nebo kolektivní.
Kolektivní člen je právnická osoba nebo organizace založená/zřizovaná jinou právnickou
osobou (klub, oddíl, jiný spolek atd.).
Spolu s kolektivním členem se členy spolku automaticky stávají všichni jeho členové.
V případě zániku členství u kolektivního člena zaniká členství ve spolku automaticky i všem
členům tohoto kolektivního člena.
Nejvyšší orgán spolku – členská schůze, statutární orgán – výkonný výbor. Výkonný výbor –
statutárním orgánem, volen na 5 let, navýšení o jednoho člena – 7 členů.
Doba členství – momentálně výjimečně rok a čtvrt, další členství na kalendářní rok.

SCHVÁLENÍ ZMĚN STANOV Schválení stanov – odsouhlasilo 49 hlasů. Zdržel se hlasování 2.
-

-

Volba výkonného výboru – představení kandidátů. Olga Korytárová odstoupila z funkce člena
výkonného výboru z osobních důvodů. Proběhne volba na uvolněnou pozici a dovolba
nového člena (z důvodu navýšení počtu členů výkonného výboru na 7)
Předseda volební komise – Olga Korytárová, zpracovatel volebních výsledků – Jana Koláčková,
sčitatel p. Hanuš a p. Potočková
Zápis kandidátů na post členů výkonného výboru – 10 kandidátů.
Schválení voleb, zvoleny volby tajné

Z 50 odevzdaných volebních lístků byli nově zvoleni tito členové výkonného výboru – Lenka Kapsová
a Adéla Přenosilová.
Původní členové výkonného výboru zůstávají – Jana Šichová, Lenka Bachová,
Adéla Vavrušková, Marie Potočárová a Renata Švubová.

-

potvrzení funkcí prezidenta spolku – Jana Šichová a viceprezidenta spolku – Lenka Bachová

PŘEDSTAVENÍ KVALIFIKAČNÍCH, SEMIFINÁLOVÝCH A FINÁLOVÝCH KOL 2017
•
•
•
•
•
•
•

Litovel 17. 3. 2017
Jihlava 7. 4. 2017
Příbram 15. 4. 2017
Chrudim 22. 4. 2017
Trutnov 5. – 6. 5. 2017
Olomouc 19. – 20. 5. 2017
Hradec Králové 25. – 27. 5. 2017

Následovala video prezentace těchto míst.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
-

Úřední hodiny registrace@c-m-a.cz. Pondělí a středa 9–12 hodin.
Karta člena – design, každá kategorie svou barvu, platnost karty, do 15. 11. 2017 karta
zdarma, poté 50 Kč.
Plachta, banner – na bannery se budou umisťovat fotografie, které se vyberou formou
hlasování na fb.
Dotaz: jestliže se kartičky budou měnit z kategorie do kategorie, je nutné odevzdat stávající
kartičku pro skartování – ano.

PRAVIDLA MWF
-

-

-

Kategorie. Nově rozdělená kategorie pódiová choreografie a defilé. Defilé se půjde od
základního kola a bude zkrácená trasa ve všech místech stejně. Pom také rozdělená kategorie
2 disciplíny.
Kategorie juniorky 2 baton není, jelikož nemá návaznost na ME, MS.
Classic baton defilé s dodržením 100 % pod vedením kapitánky.
Classic pom pódiová choreografie s dodržením 50 % pod vedením kapitánky.
Classic sóloformace nejsou.
Mace – sólo, duo, skupiny
Flag – skupiny a miniformace.
Drummers – skupiny.
Rozdělení Profi/Hobby. Profi jsou povinni se zcela držet pravidel.
Hobby – odlišnosti v pravidlech budou specifikované, např. povolen věkový průměr a chlapci.
Rodičovské týmy – není postupová na mezinárodní soutěže. Pouze 1 disciplína pódiová
choreografie skupiny, nesmí soutěžit v žádné jiné kategorii (POM, BAT), časový limit stejný,
plocha stejná 12 x 12 m. Soutěžit budou již od kvalifikace.
Děti – není postupová na mezinárodní soutěže. Skupiny – 2010, 2011, 2012 a mladší. Sólo,
duo, miniformace – 2011 a mladší. Ročník 2009 a starší nemají v kategorii děti velké formace
start povolen.

