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SOUTĚŽNÍ ŘÁD A ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE 2018
I. NÁZEV SOUTĚŽE
Mistrovství České republiky CMA

II. CHARAKTER SOUTĚŽE
Mistrovství České republiky CMA je celostátní postupová a kvalifikační soutěž skupin a
formací klasické mažoretky (BAT, POM), moderní mažoretky (BAT, POM, FLAG, MACE),
mažoretek s dvěma druhy náčiní (BAT, POM) a twirlingu (sólo, duo, miniformace).
Mistrovství jsou kvalifikací pro mezinárodní soutěže MWF:
•
•

European championship in Majorettes Sport (mistrovství Evropy)
World Championship in Majorettes Sport (mistrovství světa)

Mistrovství není součástí soutěží NBTA (Svaz mažoretek Praha), MAC – Majorettes
Association Czech (Brno), IMC, IAM Maďarsko, EMA – European Majorettes Association
(Chorvatsko), IFMS a neslouží k přípravě ani nominaci na soutěže těchto a ani jiných
organizací, řízenými odlišnými pravidly.
CMA je součástí světové mažoretkové federace MWF – Majorettes World Federation a
řídí se světovými pravidly MWF.
CMA navázala spolupráci s Českou mažoretkovou a twirlingovou federací. Spolupráci
především v disciplíně twirling.
Společné soutěže pro rok 2018:
•
•

Mistrovství České republiky v twirlingových disciplínách
Mezinárodní GRAND PRIX CMA a ČMTF

III.VYHLAŠOVATEL A HLAVNÍ POŘADATEL
Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem je CZ Majorettes, z.s., Dlouhá 562/24A, Olomouc,
PSČ 779 00. IČO: 06514847
CZ Majorettes, z.s. je vyhlašovatelem pro tyto soutěže:
• Kvalifikační kola CMA pro Čechy a Moravu
• Semifinálová kola CMA pro Čechy a Moravu
• Finálové kolo MČR CMA
Tato kola navazují na postupové soutěže světové federace MWF – Mistrovství
Evropy a Mistrovství světa
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Vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem soutěže Mistrovství České republiky v twirlingových
discplinách a Mezinárodní GRAND PRIX je asociace CZ Majorettes, z.s. a Česká Mažoretková
a Twirlingová Federace.
MČR v twirlingových disciplínách se váže na postupovou soutěž federace Majorettes World
Federation:
•
•

European championship in Majorettes Sport (mistrovství Evropy)
World Championship in Majorettes Sport (mistrovství světa)

Soutěžící, kteří na ME a MS federace MWF postoupí, musí dodržovat veškerá pravidla
federace MWF v twirlingových disciplínách.
GRAND PRIX je mezinárodní soutěží, bez možného postupu na evropské a světové
šampionáty.

III. SPOLUPOŘADATELÉ
Pořadatelská města pro rok 2018, s nimiž vyhlašovatel (CMA) uzavře smlouvu o realizaci
soutěží v roce 2018.
• Chrudim – kvalifikační kolo, Čechy 22. 4. 2018
• Příbram - kvalifikační kolo, Čechy 15. 4. 2018
• Litovel - kvalifikační kolo, Morava 17. 3. 2018
• Jihlava - kvalifikační kolo, Vysočina/Morava 7. 4. 2018
• Trutnov - semifinále, 5. – 6. 5. 2018
• Olomouc - semifinále, 19. – 20. 5. 2018
• Hradec Králové - finále Mistrovství České republiky 25. – 27. 5. 2018
Pořadatelská města pro rok 2018, s nimiž vyhlašovatel CMA a ČMTF uzavřou smlouvu o
realizaci soutěží v roce 2018.
• Čáslav - Mistrovství České republiky v twirlingových disciplínách a mezinárodní
GRAND PRIX
Místní pořadatelé předloží prezentaci soutěžních prostor, vydají místní propozice v nichž
uvedou organizační pokyny a své pořadatelské partnery. Místní pořadatelé získají
organizační pokyny a podmínky od asociace CMA.

V.STRUKTURA MČR
SOUTĚŽNÍ SEKCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PROFI a HOBBY
BATON (hůlka) a 2 BATON (2 hůlky)
POM-PON (2 třásně na osobu)
MIX (kombinace náčiní BAT a POM)
BATONFLAG (vlajka)
CLASSIC BATON
CLASSIC POM-PON
DRUM MAJORETTE (bubny)
MACE
TWIRLING

•

POCHODOVÉ DEFILÉ
Samostatná disciplína pro kategorii: BAT, POM, CLASSIC BAT.
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•
•

•
•
•

Defilé má samostatné vyhlášení, včetně udělení titulů a diplomů.
Pochodové defilé neplatí pro výkonnostní třídu HOBBY.
PÓDIOVÁ SESTAVA
Samostatná disciplína pro kategorii: BAT, POM, CLASSIC POM, MIX.
Pódiová sestava má samostatné vyhlášení, včetně udělení titulů (pouze v PROFI)
a diplomů.
V kategorii MIX a CLASSIC POM lze soutěžit pouze ve výkonnostní třídě PROFI.

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY
1) PROFI
• Formace BAT, 2BAT, POM, MIX, FLAG, CLASSIC, MACE, DRUM
 Kvalifikační kola pro MČR v mažoretkách
 Finále MČR s nominací na mezinárodní soutěže MWF.
 Pro disciplínu TWIRLING je otevřené Mistrovství ČR v twirlingových disciplínách
s možným postupem na ME a MS federace MWF. Twirlingové disciplíny nejsou součástí
postupových soutěží asociace CMA.
2) HOBBY
 Formace a sóloformace BAT, POM.
 Kvalifikační kola pro MČR v mažoretkách.
 Finále MČR bez nominací na mezinárodní soutěže MWF.
 Do výkonnostní třídy PROFI se lze zařadit již po kvalifikačním kole, dle doporučení
rozhodčích. Finální rozhodnutí je však na vedoucím skupiny. Týmy, které se však na
MČR umístí na 1.-3. místě budou automaticky od dalšího roku přeřazeny do
výkonnostní třídy PROFI. V případě, že vedoucí týmu doloží jmenný seznam, ve kterém
bude 50% nových dětí, daná skupina může pro další rok dál soutěžit ve výkonnostní
třídě HOBBY.
Soutěže výkonnostních tříd - PROFI, HOBBY probíhají současně na stejném místě. Mají své
vyhlašování a samotnou soutěž pouze ve vybrané výkonnostní třídě.
Vedoucí souboru může zaregistrovat svůj soubor, či svěřence do libovolné výkonnostní
třídy.

1.
2.
3.
4.

PRŮBĚH SOUTĚŽE
Úvodní zahájení
Vlastní soutěž
Vyhlášení výsledků
Ukončení soutěže

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP
Slavnostní zahajovací nástup a nástup na vyhlášení výsledků:
1. Podle pokynů místního pořadatele nastupují vedoucí na plochu se svým týmem.
2. Týmy nastupují pochodovým krokem na píseň zvolenou asociací. Týmy pochodují,
dokud nedojde k zastavení celého průvodu.
3. Po příchodu proběhne představení všech zúčastněných týmů hlasatelem.
4. Vedoucí budou vyzváni k předstoupení před svůj tým, aby byli oceněni za svou práci.
Proběhne předání účastnických listů, popřípadě dárkových balíčků, které zajišťuje
místní pořadatel.
5. Pokud jsou soutěžící vyzváni k dekorování, přichází ke stupni vítězů v celé skupině,
zpět se zařadí na pokyn hlasatele.
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6. Soutěžící vyčkají na povel hlasatele a z plochy odchází pochodovým krokem dle
pokynů místního pořadatele.
7. Pokyny uděluje vždy řízení nástupů nebo jiná kompetentní osoba určena
pořadatelem.
UŽITÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ
1. Užití státních symbolů v ceremoniálech se řídí zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání
státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
2. 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 kdykoli.
UŽITÍ OSTATNÍCH SYMBOLŮ
 Pokud účastníci soutěže nesou vlastní nápisy, jmenovky svých klubů, loga apod.,
vedoucí zodpovídají za jejich estetické, grafické a pravopisné provedení.

VI.PŘIHLÁŠKY
TYPY PŘIHLÁŠEK
1. Formuláře přihlášek budou uveřejněny na webových stránkách asociace
www.c-m-a.cz.
2. Dle pokynů na webových stránkách se odesílají vyplněné přihlášky k registraci
elektronicky, případně v tištěné podobě na doručovací adresu asociace.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
 Uzávěrka přihlášek je do 28.2.2018
 Po zavedení přihlášek do registračního systému budou vyhotoveny startovní listiny.
 Na základě odeslané přihlášky bude vystavena faktura pro zaplacení registračního
poplatku s fakturačními údaji souboru uvedených na přihlášce. Dbejte na to, aby
byly veškeré údaje v pořádku.
 K přihlášce musí být přiložena aktuální fotografie a kopie dokladu o doložení věku,
např. karta pojištěnce, dětská OP aj.
 Kopie dokladů musí být totožná s jmenným seznamem, na základě čehož budou
vystaveny registrační karty.
 Soubory, které odeslaly veškeré podklady do 15. 11. 2017, mají své registrační karty
zdarma.

VII.ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATKY
VÝŠE POPLATKŮ
• Klub zdarma
• Registrační poplatek za člena 300 Kč
• Startovné za každý start ve formaci 100 Kč
• Sóloformace duo/trio, miniformace každý start 100 Kč
•

Sóloformace sólo mažoretka každý start 200 Kč

• Vstupné si určí místní pořadatel sám
• Nečleni se mohou zúčastnit kvalifikačního kola bez toho, aniž by se registrovali
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a platili registrační poplatek. V případě pokračování do semifinále, je nucen vedoucí
souboru zaregistrovat svůj soubor do asociace CMA a zaplatit registrační poplatek za
člena.

TERMÍN PRO ZAPLACENÍ
• Termín pro úhradu registračních poplatků je uveden na faktuře, kterou na základě
přihlášky, asociace vystaví.

• Platba proběhne na základě vystavené faktury, na účet: 20171210/2010
•

•
•
•
•

Při nedodržení termínu uzávěrky přihlášek nebo termínu zaplacení (termín uvedený na
faktuře), se registrační poplatek zvyšuje o 100%, a to za každou dotčenou formaci.
Asociace může od této sankce ve zdůvodněných případech upustit.
Bez zaplacení poplatku v předepsané výši nebo při neidentifikovatelné platbě není
registrace potvrzena.
Pro identifikaci platby je nutné zadat variabilní symbol, což bude číslo faktury
Registrační poplatek se nevrací.
Místní pořadatelé mohou požadovat platbu na účet před zahájením příslušného kola
na základě faktury. Čísla účtů, termíny splatnosti a storno podmínky budou uvedeny v
místních propozicích.

VII.ÚČAST V SOUTĚŽI
 Účast v soutěži je podmíněna přijetím přihlášky, její registrací, zaplacením
registračního poplatku a startovného na každé soutěži.
 Přihláška je oficiálně zaregistrovaná po zaplacení registračního příspěvku.
 Účastníci, kteří startují v jiných subjektech mohou zažádat o výjimku v případě
duplicitního termínu příslušné soutěže.
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
• Soutěžní formace (solo, duo/trio, mini) s uvedením jména na startovních listinách.
• Soutěžící skupin a doprovod (vedoucí, trenéři, asistentky) uvedeni na jmenných
seznamech.
Soutěžící skupiny a formace od každého přihlašovatele musí být doprovázeny dospělou
osobou starší 18 let. Tato osoba je odpovědná za chování soutěžících.

NESOUTĚŽNÍ ÚČASTNÍCI
Účastnický poplatek neplatí:
1. Členové týmu zpracování výsledků.
2. Hlasatelé.
3. Členové organizačních a pořadatelských štábů, včetně ozvučení a pořizování foto a
videodokumentace.
4. Rodiče, doprovod.
5. Novináři, fotografové.

VIII.START NA SOUTĚŽÍCH
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Start na soutěžích je postupový. Soutěžící, kteří si vybojují postup, se automaticky zapisují
na startovní listiny vyšší soutěže. Pokud se postupu vzdají, pak jsou nuceni tuto skutečnost
oznámit vyhlašovateli soutěže pro opravu na startovních listinách.
Podmínky startu:
• Všechny soutěžící musí projít kvalifikačním kolem, aby mohli postoupit dál.
• Soutěžící se mohou přihlásit do kteréhokoliv místa, kde se koná kvalifikační kolo.
• O zařazení do kategorie HOBBY nebo PROFI rozhoduje vedoucí souboru/přihlašovatel.
STARTOVNÍ LISTINY
• Rozlosování startovních listin náhodně vybírá počítačový program.
• Startuje se ve vybraném pořadí.
• Startovní listina je zveřejněna vždy minimálně 7 dní před soutěží.

IX.VĚKOVÉ KATEGORIE
Děti profi
Do ročníku 2010 – max 8. let
Děti hobby
Věkový průměr do 8,00
Kadetky profi
Do ročníku 2007
Kadetky hobby
Věkový průměr do 10,99
Juniorky profi
Do ročníku 2004
Juniorky hobby
Věkový průměr do 13,99
Seniorky hobby, profi
Nad 15 let
Happy team
Nad 18 let.
Členem týmu nesmí být žádná aktivně soutěžící mažoretka.
Počet soutěžících ve skupině a limity starších dívek:
8-12 soutěžících, počet povolených starších dívek = 2
13-17 soutěžících, počet povolených starších dívek = 3
18-22 soutěžících, počet povolených starších dívek = 4
23-25 soutěžících, počet povolených starších dívek = 5
Starší mohou být pouze o jednu věkovou kategorii
Věk v duo/trio, miniformace či minimix musí být soutěžící stejné věkové kategorie.
PODMÍNKY PRO HOBBY:
 Skupina ve výkonnostní třídě hobby, může soužit pouze na základě věkového
průměru. Nemusí se řídit věkem soutěžících dosažených v daném roce. Do
výkonnostní třídy PROFI se lze zařadit již po kvalifikačním kole, dle doporučení
rozhodčích. Finální rozhodnutí je však na vedoucím skupiny. Týmy, které se však na
MČR umístí na 1.-3. místě budou automaticky od dalšího roku přeřazeny do
výkonnostní třídy PROFI. V případě, že vedoucí týmu doloží jmenný seznam, ve kterém
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bude 50% nových dětí, daná skupina může pro další rok dál soutěžit ve výkonnostní
třídě HOBBY.

X.NEOPRÁVNĚNÝ START A OPRAVNÝ START
1. Zaregistrovaná soupiska - jména, datum narození, počet soutěžících, je platná a
závazná pro všechna kola. Na soupiskách musí být zapsán náhradník, který je též
členem s platnou registrační kartičkou. Skupina se nesmí měnit od kvalifikace až po
finále, pouze se může snížit počet startujících, nebo musí být nahlášen náhradník.
2. Porušení těchto ustanovení se považuje za neoprávněný start.
3. Neoprávněný start se postihuje diskvalifikací a anulováním výsledků.
Za NEOPRÁVNĚNÝ START se považuje:
A) nedodržení věkového omezení,
B) překročení max. počtu soutěžících,
C) překročení min. počtu soutěžících,
D) start soutěžící, která nemá platnou registrační kartičku, či není zaregistrovaná na
soupisce a uvedena v přihlášce,
E) změna jmen soutěžích, registrovaných jako starší,
F) nedodržení pravidel pro start mladší soutěžící o dvě věkové kategorie (např.
kadetka nesmí startovat za seniorky).
OPRAVNÝ START
Opravný start skupiny nebo formace může vyžádat rozhodčí či vedoucí v případě
technického problému (výpad hudby ze strany místního zvukaře, výpadek
elektrického proudu aj).

XI. REGISTRAČNÍ KARTIČKY
•
•

•
•

•
•
•

Soutěžící musí mít na první kvalifikační soutěž zaregistrovanou platnou registrační
kartičku s aktuální fotografií.
Oficiální přihlášky musí být podepsány zákonným zástupcem a samotným soutěžícím,
kompletně pak odeslané vedoucí souboru oskenované, elektronickou formou nebo
doporučeně na adresu asociace.
Registrační karty budou vystaveny na základě doložení jmenného seznamu včetně
dokladů o doložení věku (karta pojištěnce, OP aj.) a aktuální fotografií.
Registrační kartičky budou rozděleny dle věku. V případě přestupu do starší věkové
kategorie, budou kartičky automaticky vyměněny. Podmínkou výměny kartičky je
zaslání aktuální fotografie soutěžící.
Registrační kartičky jsou povinné i pro vedoucí, asistenty, happy team (rodičovský
tým).
Porotci, kteří nejsou vedoucím žádného souboru budou též zaregistrováni.
Registrační kartičky budou rozděleny dle věkové kategorie – barevně rozlišeny.
1. DĚTI - žluté
2. KADETKY - červené
3. JUNIORKY - zelené
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4. SENIORKY - modré
5. HAPPY TEAM – světle šedé

XII.POSTUPOVÝ KLÍČ
1. Zaregistrovaná soupiska je platná a závazná pro postup do všech kol.
2. Formace a skupiny třídy HOBBY i PROFI z kvalifikačních kol postupuje 1.-10. místo +
případný postup dle dosaženého bodového ohodnocení.
3. Formace a skupiny třídy HOBBY i PROFI ze semifinálového kola postupuje 1. – 7. místo
+ případný postup dle dosaženého bodového ohodnocení.
4. Postup a start v dalším kole platí pro soutěžící registrované v soupisce, včetně
náhradníka.
5. Je povoleno změnit duo na solo v případě zdravotních potíží a doložení lékařské
zprávy, to stejné platí i v disciplíně duo/trio.
6. Není povoleno doplnit dvojici na trojici.
7. Není povolen dvojitý start - soutěžící jednoho souboru nemohou startovat za jiný
soubor současně.

POSTUPY:
1. Z finále výkonnostní třídy PROFI postupují soutěžící s nejvyššími body na ME, kde se
mohou následně nominovat na MS.
2. Z finále MČR výkonnostní třídy HOBBY automaticky postupují 1.-3. místo v dalším roce
do třídy PROFI. Vyjímka platí pouze v případě, že se změní složení soutěžících dané
kategorie a vedoucí týmu doloží jmenný seznam s alespoň 50% nových dětí. V tomto
případě zůstává skupina v dalším roce ve výkonnostní třídě HOBBY.
V případě, že se skupina chce vzdát postupu na Evropský nebo Světový šampionát, je
vedoucí povinen nahlásit tuto skutečnost asociaci CMA do 24 hodin po skončení
finálového kola.

XIII. ORGANIZACE SOUTĚŽE
Cílem soutěží je zajištění pohodlného, prostorného prostoru s optimálními podmínkami pro
předvedení soutěžních sestav.
1. Zajištění baletizolu, který se používá k zakrytí nevhodného povrchu soutěžní plochy.
V roce 2018 bude baletizol dovážet technický pracovník asociace CMA, v dalších
letech bude místní pořadatel povinen zajistit odvoz baletizolu na jím pořádanou
soutěž.
2. Hudebně zvukový doprovod.
3. Rozcvičení, prostorové zkoušky jsou stanoveny pořadatelem
4. Pořadatel je oprávněn zkoušející přerušit a vykázat ze soutěžního prostoru.
5. V případě zdravotní indispozice soutěžící před soutěží může pořadatel dle okolností
přerušit soutěž na 5 minut, nebo soutěžící přesunout ve startovní listině na poslední
místo.
6. V případě opuštění soutěžního prostoru jednotlivých soutěžích ze skupiny nebo
formace přeruší vystoupení a opustí soutěžní prostor před koncem sestavy, je
hodnocení anulováno. Skupina nemá nárok na opakování sestavy.
7. Diskvalifikace a anulování výsledků proběhnou v případě nedodržení a porušení
pravidel a soutěžního řádu.
8. Jsou-li v průběhu soutěže zjištěny nesprávné údaje o věku soutěžících nebo
překročení věkového limitu
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XIV.TITULY A CENY
TITULY
Tituly se udělují v každé disciplíně a věkové kategorii pro 1. – 3. místo. Titul je doplněn
specifikací kategorie - náčiní.
PROFI
A) kvalifikační kolo – MISTR, VÍCEMISTR, II. VÍCEMISTR kvalifikačního kola (1.-3.místo)
B) semifinálové kolo – MISTR, VÍCEMISTR, II. VÍCEMISTR semifinálového kola (1.-3.místo)
C) finále - MISTR, VÍCEMISTR, II. VÍCEMISTR České republiky CMA (1.-3.místo)
HOBBY
Pro výkonnostní třídu HOBBY neplatí získání titulů. Z této výkonnostní třídy nelze postoupit
na ME a MS.
Výsledkové listiny jsou vždy zveřejněny na viditelném místě v hale a ihned po vyhlášení na
webových a facebookových stránkách asociace www.c-m-a.cz
CENY
• Soutěžní diplomy pro všechny velké formace.
• Soutěžní diplomy pro sóloformace pouze 1.-6. místo.
• Medaile za 1. - 3. místo v každém kole a výkonnostní třídě PROFI i HOBBY.
• POHÁRY – Finále Mistrovství České republiky – velké formace PROFI 1.-3. místo.
• Pohár absolutního vítěze finálového kola MČR, nejvyšší bodové ohodnocení velkých
formací PROFI.

XV.POROTA, ROZHODČÍ
•
•
•
•
•
•
•

Porota boduje dle platných a aktualizovaných pravidel světové federace MWF.
Počet rozhodčích: kvalifikační kola 3 bodový + 1 technický + 1 technický na disciplínu
MIX +kontrola zápisu výsledků
Semifinále: 5 bodový + 1 technický + kontrola zápisu výsledků.
Finále 5 bodový + 1 technický +kontrola zápisu výsledků.
Při nasazení 3 bodových rozhodčích se uděluje celkem 9 známek, škrtáme nejvyšší a
nejnižší známku. Nejvyšší bodový zisk je 70 bodů v kvalifikačním kole.
Při nasazení 5 bodových rozhodčích se uděluje celkem 15 známek. Škrtáme nejvyšší a
nejnižší známku v každé oblasti. Nejvyšší možný bodový zisk je 90 bodů.
Porota uděluje známky ve třech oblastech: choreografie, pohybová průprava, práce
s náčiním.

XVI.ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVY
1. Místní pořadatel zajišťuje stravování a ubytování jen v případě dvoudenní soutěže.
2. Místní pořadatel zajišťuje stravování a ubytování pro rozhodčí a organizační tým
asociace CMA.
3. Rozsah a podmínky zveřejní v místních propozicích.
4. Stravování je standardního typu, zpravidla ve školních jídelnách, či zajištěné
cateringovou společností, pořadatel je oprávněn stanovit příspěvek na ubytování.
5. Pořadatel může však stanovit i variantu, že stravování nezajišťuje, ale že je k dispozici v
objektu soutěže.
6. Ubytování může být zajištěno v tělocvičnách nebo v domovech mládeže, na
internátech aj.
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7. Rozsah a podmínky stanoví pořadatelé v místních propozicích, pořadatel je oprávněn
stanovit příspěvek na ubytování.

XVII. ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ
•
•
•
•

Zdravotní službu zajišťuje místní pořadatel podle místních propozic.
Stanoviště zdravotnické služby musí být viditelně označeno, hlasatel by měl v průběhu
soutěže na zdravotnickou službu upozornit.
Vedoucí odpovídají za pojištění svých svěřenců proti úrazu, škodě aj.
Počet zdravotně ošetřených soutěžících předkládá zdravotní služba místnímu
pořadateli. Seznam slouží jako podklad pro vydání opatření sloužící k eliminaci
zdravotních indispozic a úrazů.

XVIII. OCHRANNA CENNOSTÍ
•

Místní pořadatel v době konání jednotlivých kol neodpovídá za ztrátu peněz a
cenností a za škody na nich.

•

Podáním přihlášky uděluje soutěžící a jeho zákonný zástupce souhlas, aby byly v
databázi asociace zpracovány a užity osobní údaje soutěžících a vedoucích skupin,
které jsou uvedeny v přihlášce, a to pro organizační a evidenční potřeby.
Jméno, název skupiny a města bude uveřejněno na startovních a výsledkových
listinách, diplomech v propagačních materiálech či na webových a facebookových
stránkách, popřípadě i v tiskových informacích.

XIX. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚČASTNICÍCH MČR

•

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
K propozicím a pravidlům můžou být podle aktuálního průběhu soutěží vydány dodatky,
zveřejněné na webových a facebookových stránkách www.c-m-a.cz
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