
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTWA POLSKI MAŻORETEK   JUNIOREK i SENIOREK     

BĘDZIN,   27-29  .05.2022 r.   

I. Termin:
27-29.05.2022

II. Adres:
Arena Będzin, ul. Sportowa 20, 42-500 Będzin 

III. Rejestracja
1. Rejestracja zespołu odbywa się w punkcie informacyjnym zlokalizowanym 

przy wejściu głównym do hali.
2. Kierownik zespołu składa w punkcie informacyjnym komplet podpisanych 

oświadczeń: trenerów, asystentów, opiekunów oraz tancerzy 
3. Przedstawiciel zespołu odbiera w punkcie informacyjnym pakiet 

organizacyjny 

IV. Informacje ogólne: 
1. Na hali obowiązuje obuwie sportowe i taneczne. Należy zdjąć blaszki 

podkuwające obcasy. Obuwie na cienkich obcasach należy zabezpieczyć 
poprzez założenie nakładek. 

2. Za zawodników odpowiedzialni są: kierownik zespołu, trener, asystenci 
trenera oraz opiekunowie zgłoszeni w karcie zgłoszenia.

3. Organizatorzy mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione 
rzeczy, pieniądze lub przedmioty wartościowe.  

4. Szatnie: Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do korzystania 
z wyznaczonych szatni. 

V. Służba medyczna:
1. Na terenie hali wyznaczony jest punkt pomocy medycznej.
2. Opiekę medyczną sprawuje osoba legitymująca się uprawnieniami 

do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Opieka medyczna jest 
zapewniona od chwili rozpoczęcia wydarzenia do zakończenia.

VI.  Przestrzeń konkursowa: 
1. Dla układów scenicznych wyznaczona jest przestrzeń parkietu 

o rozmiarach 12 m x 12 m + pasmo ochronne.

2. Dla konkurencji defilada wyznaczona jest trasa o wymiarach:
4x25 m (3 zakręty 180°) oraz 1x100m (2 zakręty 90°).
szerokość trasy - 6 m oraz obszar startowy i pasmo ochronne.
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3. W celach rozgrzewkowych zabezpieczona zostanie wydzielona przestrzeń 
hali – strefa rozgrzewki

4. Każdego dnia Mistrzostw w wyznaczonym miejscu odbędzie się briefing 
z trenerami zespołów. 
W piątek o godz. 14:30, w sobotę o godz. 9:00 i w niedzielę o godz. 8:30 

5. Na miejsce prezentacji tancerki kierowane są przez osobę wyznaczoną 
przez Organizatora. Osoba ta może asystować grupie aż na linię startu. 
Na linię startu -  innym osobom, wliczając w to kierowników, asystentów 
i trenerów, wstęp wzbroniony.

VII. Ceremonie:

1. W trakcie ceremonii obowiązuje dress code organizatorów, sędziów, 
delegacji 
i trenerów (obowiązują stroje reprezentacyjne). Dla zespołów mogą to być 
stroje w których wykonywane są pokazy konkursowe.

2. Otwarcie Mistrzostw
- ceremonia otwarcia Mistrzostw odbędzie się w sobotę 28.05.2022 
o godz. 13:00
- zespoły mogą posiadać tablice zespołowe i inne symbole identyfikujące 
zespół (maskotki, proporce etc.) 
Podczas ceremonii otwarcia zespoły w kostiumach, w rytm muzyki 
wchodzą w kolejności alfabetycznej i ustawiają się w miejscach 
wyznaczonych przez wolontariusza odpowiedzialnego za ceremonię.

3. Ceremonie medalowe
- Godziny ceremonii medalowych podane są w listach startowych

- uroczystej dekoracji dokonuje się dla miejsc 1-3

4. Zakończenie 
- ceremonia zakończenia Mistrzostw odbędzie się 29.05.2022 r.
- podziękowania dla trenerów zostaną wręczone w trakcie ceremonii 
zamknięcia, 
- nagroda Grand Prix wręczona zostanie po wszystkich dekoracjach. 
- Ww. godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 

VIII. Publikacja wyników
1. Wyniki zostaną wyeksponowane w ogólnodostępnym, wyznaczonym przez 
organizatora miejscu. 
2. Szczegółowe wyniki będą przesłane uczestnikom za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Mistrzostwa.
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IX. MUZYKA : 
Kierownik zespołu lub osoba przez niego wyznaczona, w dniu zawodów 
dostarcza do akustyka pendriva z muzyką do prezentacji. 
Pliki należy opisać według wzoru:
Nr startowy – nazwa zespołu lub pierwsza litera imienia i nazwisko 
(w przypadku solo/duo) i nazwa zespołu
przykład:
023 – A. Nowak. Pasja (dla solo) lub 045 - PASJA (w przypadku formacji)
każdy trener jest zobowiązany posiadać muzykę na zapasowym pendrivie.

X. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie, 
a także udostępnianie i publikowanie wizerunku na potrzeby Związku 
Sportowego Mażoretek. 

XI. Parkingi:
Wokół Hali znajdują się bezpłatne parkingi.

Uwaga:
Organizator wydarzenia  ma prawo do zmiany programu imprezy.

Organizatorzy życzą sukcesów, miłych przeżyć, radości z tańca
 i dziękują  za wsparcie rozwoju sportu mażoretkowego.
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