DATUM:
Sobota 15. 9. 2018
MÍSTO KONÁNÍ:
Sál Olšanských papíren, Olšany 18, 789 62 Olšany u Šumperka
INFORMACE:
4. ročník nesoutěžního festivalu je určen pro přípravky, začínající i pokročilé skupiny mažoretek.
POŘADATEL:
Mažoretky Ruda nad Moravou z.s
Email:mazoretky.ruda@gmail.com
Mobil: 604 423 245 Pavlína Dubinová
FORMACE:
Velká formace (8 - 25 děvčat)
Baton, Pom-pom, MIX, SHOW
Malá formace (4 - 7 děvčat)
Baton, Pom-pom, MIX, SHOW
Duo, trio
Baton, Pom-pom, 2Baton
Sólo
Baton, Pom-pom, 2Baton
ODMĚNA:
Všichni účastníci dostanou pamětní medaili, pamětní list, menší dárek a vedoucí pamětní pohár.
HUDBA:
Na vlastní skladbu, doložení USB flash disk zvukaři před konkrétním vystoupením - skladba bude
označena názvem skupiny a skladby.
KATEGORIE:
▪litlle kadet do 8 let
▪Kadet 8 – 11,9 let
▪Junior 12 – 14,9 let
▪Senior 15 – 25 let
▪Grandsenior
Věkový průměr u skupin se vypočítává z dosaženého věku v roce 2018.
U sóla, Dua/tria je rozhodující věk v den konání akce.
NÁSTUP:
- krátký, jednoduchý, bez choreografie, bez hudby
- nástup je z pravé zadní části (z pohledu diváka)
- odchod vpravo
PŘIHLÁŠENÍ:
Počet účinkujících skupin v každé kategorii je omezen.
V případě naplnění dané kategorie před uzávěrkou mají přednost dříve odeslané přihlášky.
Termín pro uzavření přihlášek je 1.7.2018
STARTOVNÉ:
0,- Kč

Volba princezna mažoretka 2018
Přihlášené dívky budou soutěžit ve 3 disciplínách a ve třech věkových kategoriích. Každý tým
může přihlásit pouze 1 soutěžící v každé kategorii.
Věkové kategorie:
Děvčata do 7 let
Děvčata do 10 let
Děvčata do 15let
Disciplína:
Nástup na jednotnou písničku s pompony nebo hůlkou
Vlastní vystoupení nemažoretkové – např. zpěv, tanec, gymnastika, hra na hudební nástroj…
Promenáda v šatech (vlastní) pro princeznu.
Bude potřeba zaslat fotografii do konce června - Princezna mažoretka sympatie (přihlášené týmy
dostanou odkaz, každý laik bude započítán). V každé věkové kategorii bude
Princezna mažoretka publika – hlasování proběhne přímo v sále, hlasovat může každý.
Kandidátky na Princeznu mažoretku dostanou korunku, šerpu a první tři místa budou odměněna
věcným dárkem.
Hodnotit bude nestranná porota.
VSTUPNÉ:
Vstupné dobrovolné
Občerstvení:
Zajištěno ve stáncích.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prostorové zkoušky 9:00 – 10:00hod.
zahájení festivalu 10:00hod.
slavnostní nástup 11:00hod.
Pódiová vystoupení 11:15hod.
Volba princezna mažoretka 16-18hod.
Bližší časový harmonogram bude vedoucím zaslán nejpozději sedm dní před konáním festivalu.
ZÁZEMÍ:
Každému souboru bude pořadatelem přidělen prostor na převlékání odpovídající počtu
přihlášených účinkujících. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním. Za odložené věci pořadatel
nezodpovídá.
DOPRAVA:
Každý klub si zajišťuje dopravu na vlastní náklady. Před areálem je dostatečně velké parkoviště
pro osobní automobily i autobusy.
MATERIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST:
Pořadatelé v době konání festivalu neodpovídají za ztrátu věcí/majetku účastníků (kamery,
fotoaparáty, mobily,…). Vedoucí skupin jsou odpovědni za své členy a jejich věci a případné
poškození majetku v místě konání festivalu.
AKCE NENÍ POJIŠTĚNA.

