Berušky Jihlava…

…s hůlkou pro radost…

O bodlinku jihlavského ježka
Mažoretky Jihlava, z.s. ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Jihlava, p.o. pořádají

3. ročník nepostupové soutěžní přehlídky mažoretkových skupin
Termín: sobota 2. 6. 2018
Místo konání: Sportovní hala Jihlava, Okružní 2, 586 01 Jihlava
Uzávěrka přihlášek: 2. 5. 2018
Přihlášky zasílejte na adresu skrdlova3@seznam.cz. Příjetí přihlášky bude potvrzeno
pořadatelem.

Kontakt: Lucie Škrdlová
Tel.: 731 775 380
e-mail: skrdlova3@seznam.cz

Srdečně zveme všechny amatérské mažoretkové týmy na nepostupovou soutěžní
přehlídku v Jihlavě. Soutěž je určena pouze zájmovým útvarům (domy dětí a mládeže,
školní kroužky a podobně).

Bude hodnocena choreografie, celkový umělecký dojem, ale také snaha dívek a radost
z pohybu. Při hodnocení bude porota zohledňovat také počet hodin tréninku týdně a celkovou
dobu fungování souboru. Uvítáme i začínající týmy, které trénují krátkou dobu a chtějí
předvést, co se naučily. Každý účastník bude odměněn účastnický listem a drobným dárkem.

Soutěžní disciplíny:
Baton – formace od 6 účastníků

Věkové kategorie:
Děti do 7,9 let
Kadetky 8 – 10,0 let
Juniorky 10,1 – 13,5 let
Mažoretky Jihlava, z.s.
IČ: 05422108
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Tel.: +420 731 775 380, +420 775 350 481
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Seniorky od 13,6
V jedné kategorii budou vždy minimálně 3 skupiny. V případě menšího počtu skupin
přihlášených do jedné kategorie si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu kategorií dle kritéria
věku tak, aby v každé kategorii byly minimálně 3 skupiny. Pořadatel si vyhrazuje právo na
rozdělení skupin do dvou výkonnostních skupin. Případné přemístění skupiny do jiné věkové
kategorie bude zohledněno v hodnocení.
Rozhodující je věkový průměr skupiny dosažený ke dni konání soutěže.

Součet věku soutěžících
Věkový průměr = ----------------------------------------Počet soutěžících

Startovné:
90,- Kč za mažoretku
Pro jednu skupinu dva vedoucí zdarma.

Vstupné:
50,- Kč za osobu

Hudba:
Hudba bude připravena na flash disku a současně zaslána společně s přihláškou ve
formátu MP3. Kontrola hudby bude možná u vstupu při úhradě vstupného.

Délka sestavy:
2,5 – 4 minuty
Nástup a odchod bude bez choreografie, doba nástupu max. 45 sekund, stejně tak doba
odchodu. Při překročení těchto pokynů může dojít ke snížení bodového hodnocení skupiny.
Nástup a odchod je možný bez hudby, případně na pochod Mužně vpřed, který bude zajištěn
pořadatelem.
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Časový harmonogram:
9:00 – 9:45

Prezence

10:00 – 10:30 Slavnostní nástup a zahájení (děti a kadetky jsou povinny se slavnostního
nástupu z organizačních důvodů účastnit)
10:30

Zahájení kategorie děti

Přesný časový harmonogram bude zaslán e-mailem všem přihlášeným skupinám cca 14 dní
před termínem soutěže.

Vyhlášení a ocenění bude vždy provedeno po dvou kategoriích, tj. děti a kadetky, juniorky a
seniorky.

Předpokládaný konec soutěže je v 15:00 hodin.

V průběhu celého soutěžního dne je vedoucí zodpovědný za všechny členy své skupiny.

Dopravu a ubytování si hradí skupina sama. V prostorách haly bude možné zakoupit
občerstvení.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme mnoho úspěchů!

Mažoretky Jihlava, z.s.
Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
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