Mažoretky a roztleskávačky Dračice z Bystřice
a DDM Bystřice

pořádají 4. ročník nepostupové soutěže sóloformací a miniformací
( Baton, Pompon, Mix, Flag )

Bystřická hůlka
Propozice soutěže
Termín konání: 9. června 2018
Uzávěrka přihlášek: 21. května 2018 (zaslat formou e-mailu)
Místo konání: Velká hala ZŠ Bystřice
Kontakt: Holmeisterová Renata, r.holmeisterova@seznam.cz
Zaslání přihlášek: bystrickahulka@seznam.cz
Webové stránky soutěže: www.bystrickahulka.websnadno.cz, Facebook – Bystřická hůlka
Čas:
 7:30 otevření sálu
 7:30 – 8:45 registrace
 9:00 zahájení soutěže
Kapacita soutěže:
Počet startujících choreografií je omezen v každé výkonností kategorii. Po dosažení kapacity soutěže
či uzávěrce přihlášek již nebude přijata žádná choreografie, a to ani ze závažných důvodů uvedených
vedoucí souboru. Choreografii přihlášenou po uzávěrce je možné přihlásit pouze jako „náhradní“ v případě,
že se jiná ve stejné věkové kategorii odhlásí.
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Zaslání přihlášky:
Přijata bude pouze přihláška, která bude vyplněna správně – čtěte pozorně, zda máte vyplnit
pouze rok, nebo datum narození. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje, včetně času trvání
skladby!
Soutěžní kategorie:
















sólo baton (1 soutěžící)
duo/trio baton (2 – 3 soutěžící)
miniformace baton (4 – 7 soutěžících)
sólo poms ( 1 soutěžící )
duo/trio poms ( 2- 3 soutěžící )
miniformace poms ( 4 - 7 soutěžících )
Improvizace sólo mladší ( 13 - 15 let )
Improvizace sólo starší ( 16 - a více let )
sólo 2Bat (1 soutěžící)
duo/trio 2Bat (2 – 3 soutěžící)
miniformace 2Bat (4 – 7 soutěžících)
duo/trio Mix (2 – 3 soutěžící)
Minifromace Mix (4 – 7 soutěžících)
Minifromace Flag (4 – 7 soutěžících)
Velké formace baton, poms, mix ( 8 – 25 soutěžících ) – pouze v případě dostatečného naplnění

Duplicitní přihlášení:
sólo – není povoleno (tzn. mažoretka nesmí soutěžit s dvěma různými choreografiemi)
· duo/trio – je povoleno za předpokladu, že:
soutěžící A + soutěžící B (1. přihlášení)
soutěžící A + soutěžící B + soutěžící C (2. přihlášení)
tzn. jedna mažoretka smí startovat jednou v duu, a jednou v triu – nesmí startovat dvakrát v duu ani
dvakrát v triu
miniformace – není povoleno (tzn. mažoretka nesmí soutěžit ve dvou různých choreografiích)
Omezení – úspěchy na postupových soutěžích pro výkonnostní kategorii A
Soutěž je určena všem mažoretkám, bez rozdílu úspěchu na jiných soutěžích.
Omezení – úspěchy na postupových soutěžích pro výkonnostní kategorii B
Soutěž je určena amatérským či začínajícím mažoretkám. Přihlášení je povoleno pouze za těchto podmínek
a týká se následujících asociací v České republice.

Sólo, duo/trio a miniformace,




ASOCIACE MAC
sólistka v kategorii sólo startovala ve finále, ale nebyly do 15. místa
duo/trio startovalo ve finále, ale nebyly do 15. místa
miniformace startoval ve finále, ale nebyly do 10. místa
ASOCIACE IFMS
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sólistka v kategorii sólo nestartovala ve finále
duo/trio nestartovala ve finále
miniformace nestartovala ve finále
NOVĚ OTEVŘENÁ U KADETEK KATEGORIE „ C „ pouze sóla, dua, tria a miniformace.
Tato kategorie je určena pro holčičky, které nemají žádné zkušenosti ze soutěží a jsou opravdu začátečnice.
Máte v týmu nové holčičky a jsou šikovné? Můžete jim vymyslet choreografii a budou soutěžit se sobě
rovnými.
Rozhodují výsledky dosažené v roce 2017






Věkové kategorie:
Budou rozděleny podle počtu soutěžících tak, aby byly všechny rovnoměrně naplněny.
Sólo: zařazení soutěžící vychází z věku dosaženého v roce konání soutěže. Při rozdělování do věkových
kategorií může být přihlédnuto také k datu narození.
Duo – trio: zařazení soutěžících vychází z průměru věku dosaženého v roce konání soutěže. Věkový rozdíl
přihlášených soutěžících v duu/triu nesmí přesáhnout tři roky, jinak bude choreografie přeřazena do starší
kategorie. U choreografií, které budou složeny z mažoretek starších 15 let, smí být věkový rozdíl jakýkoli.
Miniformace: zařazení soutěžících vychází z průměru věku dosaženého v roce konání soutěže. Věkový
rozdíl přihlášených soutěžících v miniformaci nesmí přesáhnout čtyři roky, jinak bude choreografie
přeřazena do starší kategorie. U choreografií, které budou složeny z mažoretek starších 15 let, smí být
věkový rozdíl jakýkoli
U registrace bude přítomna pouze vedoucí (děti je možné předem odvést do šatny) a bude povinna doložit
věk všech přihlášených (kartička pojištěnce, pas, občanský průkaz, průkazky NBTA, MAC, Žákovský
průkaz). Fotokopie dokumentů budou akceptovány, pokud budou jasně čitelné a bez známek grafických
úprav.
BEZ PROKÁZÁNÍ VĚKU SOUTĚŽÍCÍ NEBO PŘI UVEDENÍ ŠPATNÉHO DATA NEBUDE
SÓLOFORMACE A MINIFORMACE PŘIPUŠTĚNA KE STARTU!





Časový limit:
sóloformace + miniformace 1:15 – 2:00 (tolerance ± 3 vteřiny)
velké formace 2:30 – 3:00
při nedodržení časového limitu bude formace penalizována
Startovné: 90 Kč
- Medaile a Diplom pro první tři místa ( pohár pouze u miniformace a velké formace )
- Účastnické medaile pouze pro sóloformace a miniformace





Vstupné:
děti do 15 let – 25 Kč
dospělí – 50 Kč
při vstupu do sálu je každý povinen prokázat, že zaplatil vstupné/startovné
Časový harmonogram:
3




prostorové zkoušky 7:30 – 8:45
zahájení soutěže 9:00
Hudební doprovod:
Vlastní hudba soutěžících na CD – ne formát MP3. CD předává vedoucí zvukaři před svým soutěžním
vystoupením – odpovídá za technickou kvalitu záznamu a přesné určení skladby k soutěži. Prosím všechny
vedoucí aby byly přítomny u zvukaře vždy s předstihem ( aby si to mohl včas nachystat ). Pokud
budete mít hudbu na flash ( USB ), budťe u zvukaře přítomny dříve, jelikož se pomaleji načítají, než CD proto doporučuji mít flashku pouze jako zálohu.
Nástup a odchod jednoduchý, krátký, bez hudebního doprovodu. Nástup ani odchod není součástí hodnocení
poroty.
Nástup z pravé strany ( z pohledu diváka ) a odchod na levou stranu ( z pohledu diváka )
Startovní listina:
Bude zaslána vedoucím nejpozději sedm dní před konáním soutěže. Každé startující formaci bude přiděleno
číslo. Aktuální startovní listina po registraci bude vyvěšena v místě konání na několika viditelných místech.





Hodnocení, porota:
Porota bude složena ze čtyř odborníků v mažoretkovém sportu. Hodnotit se bude známkami 1 – 10
v oblastech:
choreografie a kompozice (využití prostoru, postavení, střídání obrazců a prvků…)
pohybové techniky (propnuté špičky, držení těla, dotažené ruce, ladnost pohybu…)
práce s náčiním (správně provedené prvky, pestrost a nápaditost, výhozy…)
Vyhlašování, udílení cen
Na vyhlášení budou mít nástup vždy všechny mažoretky, soutěžící ve vyhlašované kategorii. Po nástupu
budou moderátorem vyhlášena první tři místa . Celkové výsledkové listiny budou vyvěšeny na viditelném
místě.
Rozpis vyhlášení jednotlivých kategorií bude dodán spolu s časovým harmonogramem.
Zázemí:
Každému souboru bude pořadatelem přidělen prostor na převlékání odpovídající počtu přihlášených
soutěžících. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním. Za odložené věci pořadatel nezodpovídá. U šaten
bude také nově stanovený dozor !
Soutěžní parket 12x12m, stropy dostatečně vysoké.
Stravování:
Bufet v místě konání, nebo možnost využití restaurace „ Stadion „ 1 minutu od soutěžní haly.
Ubytování
V případě potřeby zajištění noclehu nás kontaktujte.
Doprava:
Každý klub si zajišťuje dopravu na vlastní náklady. Dobrá dostupnost vlakem. Nádraží se nachází asi
5minut chůze od soutěžní haly.

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!
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