DATUM:
Sobota 3. 3. 2018

MÍSTO KONÁNÍ:
Kulturní dům Dolní Benešov, Opavská 161, 747 22

INFORMACE K SOUTĚŽI:
Soutěž je určena pro přípravky, začínající mažoretkové skupiny i pokročilé skupiny.
Soutěžní kategorie A a B.
*Pořadatel si vyhrazuje právo později, dle počtu přihlášených skupin, dále rozdělit nebo spojit
soutěžní kategorie. (Např. rozdělení na Kadet starší, Kadet střední a Kadet mladší)

POŘADATEL:
Mažoretky Excelent Dolní Benešov
Kulturní dům Dolní Benešov

FORMACE:





Velká formace (8 - 25 děvčat)
o Baton, Pom-pom, MIX, show, flag, dance, twirling
Malá formace (4 - 7 děvčat)
o Baton, 2baton, Pom-pom, MIX, show, flag, dance, twirling
Duo, trio
o Baton, 2baton, Pom-pom, flag, dance, twirling
Sólo
o Baton, 2baton, Pom-pom, flag, dance, twirling

ODMĚNA:




V kategorii sólo, dua a tria – medaile
V kategorii malá formace – medaile (medaile i pro trenérku)
V kategorii velká formace – medaile (medaile i pro trenérku)

HUDBA:
- soutěží se na vlastní skladbu.
- doložení vlastního CD s názvem skupiny a skladby – pouze s jednou skladbou
- délka skladby: Malá formace 1:15 - 2:00 minuty
Velká formace 2:00 – 3:00 minuty

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:






Minikadet do 8 let
Kadet 8 – 11,9 let
Junior 12 – 14,9 let
Senior 15 – 25 let
Grandsenior/Rodičovské týmy od 25 let (jen velké formace)

Věkový průměr u skupin se vypočítává z dosaženého věku v roce 2018.
U registrace bude probíhat i namátková kontrola věku, nutný je tedy doklad dítěte k doložení
věku. Děkujeme za pochopení.
NÁSTUP:
- krátký, jednoduchý, bez choreografie
- nástup bez hudby
- nástup na podium je z levé zadní části, bez schodů (z pohledu diváka)
- odchod vpravo po schodech dolů (z pohledu diváka)

STARTOVNÉ:
- 90,- Kč/ 1 mažoretka za 1 start

VSTUPNÉ:
- 60 Kč za osobu
- 30 Kč děti do 15 let
- děti do 6 let zdarma
- 2 trenéři pro každou skupinu - vstup zdarma

PŘIHLÁŠENÍ:
Počet soutěžních skupin v každé kategorii je omezen.
V případě naplnění dané katerorie před uzávěrkou mají přednost dříve odeslané přihlášky.

Termín pro uzavření přihlášek je do 3. 2. 2018
Skupiny, které se přihlásí, budeme pravidelně informovat e-mailem.
Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme.

E-mail: mazoretky.excelent@seznam.cz
Webová adresa: www.mazoretkyexcelent.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

