LIBERECKÝ POHÁR V TWIRLINGU 2018
NEDĚLE 11. BŘEZNA
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, Riegrova 16, 460 01 Liberec

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Řídíme se soutěžním řádem NBTA a to ve všech vyhlášených disciplínách.
Výjimku tvoří věková kategorie „MICRO“. V této kategorii bychom rádi dali příležitost
i nejmenším twirlerům či šikovným mažoretkám a vstup mezi závodníky jim trochu ulehčili.

Vyhlášené soutěžní disciplíny:
Sólo 1 hůlka (sólo PH1)
Sólo 2 hůlky (PH2)
X-strut
Rytmické taneční sólo (RTS)
Twirlingové duo (PHD)
Rytmické taneční duo (RTD)
Twirl team
Twirl dance team

Věkové kategorie:
Do věkových kategorií závodníky zařadíme dle data narození. Rozhodující je věk ke dni 31.8.2017.
„Micro“: do 6 let
„Mini“: do 8 let
„Děti“: do 10 let
„Junior mladší“: do 13 let
„Junior starší“: do 16 let
„Senior“: 17+

Výkonnostní kategorie:
Vzhledem k tomu, že se jedná o pohárový závod, využijte příležitosti změřit své síly s těmi
zkušenějšími (např. pokud běžně soutěžíte v kategorii B, můžete si u nás vyzkoušet A). Pro
rozdělení do výkonnostních kategorií nevyžadujeme zkoušky Příprava level 1 ani Level 1.
Pozor, řídíme se omezujícími tabulkami prvků!!! (Viz. propozice NBTA).
kategorie „C“ je určena pouze pro začátečníky
kategorie „B“ - mírně pokročilí
kategorie „A“ - pokročilí
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit výkonnostní či věkové kategorie v případě nízkého počtu
nahlášených soutěžících.

Délka skladeb:
Pro kategorie mini-senior dle propozic NBTA.
Pro kategorii „MICRO“ je minimální délka sestavy 1 minuta, maximálně pak 2:00.

Hudební doprovod:
Pro disciplíny RTS, RTD, Twirl dance team bude nutné nahrát hudbu na úložiště pro Liberecký
pohár (na uvedený mail v přihlášce Vám bude zaslána výzva k nahrání hudeb s dostatečným
předstihem). Doporučujeme také záložní flash-disk (maximálně jedna skladba). Flash-disk popište
jménem závodnice a názvem týmu.

Přihlašování:
Přihlašování je možné pouze na stránkách www.vivaliberec.cz. Za každý tým vyplňte pouze jednu
přihlášku. Tu lze do uzávěrky přihlášek ještě dodatečné upravovat (na email Vám bude zaslán
editační odkaz).
Počet soutěžících je omezen, nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!!!

Platba:
Platbu bude nutné uhradit převodem. Faktura vám bude zaslána na základě přihlášky.
Sólo
Duo
Tým

270,- Kč
350,- Kč
800,- Kč

10 dní před soutěží již není možné odhlašovat soutěžící z jiných důvodů než z důvodů zdravotních.
Startovné Vám v tom případě bude vráceno na základě doložené lékařské zprávy.

Místo konání soutěže:
Hala Technické univerzity v Liberci
Na Bohdalci 715/30
460 15 Liberec – Liberec XV-Starý Harcov
Pozor, výška stropu 9 metrů, parketová podlaha.
!!! Všichni včetně diváků musí mít přezůvky!!!
Parkování:
Hned pod halou je bezplatné parkoviště.
Stravování:
Obědy nezajišťujeme.
Ubytování:
Zdarma v tělocvičně DDM Větrník Liberec (vzdálenost od závodní haly 2,4 km, vlastní spacák
a karimatka).
Zájemci o ubytování, ozvěte se na e-mail: vivaliberec@gmail.com

Uzávěrka přihlášek do naplnění kapacity čí do 25. února 2018!!!

Jana Huňková, tel. 724 287 644, e-mail: vivaliberec@gmail.com

