PROPOZICE K MAŽORETKOVÉ SOUTĚŽI NA 15. POLEDNÍKU MĚSTA PACOVA
3.ročník nepostupové soutěže mažoretek, určené převážně pro amatérské týmy bez registrace
v mažoretkovém svazu (soutěž není určená pro soubory, které se umístily za poslední 2 roky
do 5.místa na mezinárodních postupových soutěží NBTA,MAC…)

Charakter soutěže: nepostupová
Termín konání: 8.5.2016
Místo konání : Sokolovna Pacov
Termín přihlášek: do 23.4.2016 nebo do naplnění kapacity
Startovné: 90,-Kč/osobu při každém startu
Vstupné: 40,- Kč / osobu upozorňujeme, že se jedná o divácká místa ke stání
25,- Kč děti od 4 do 10 let
2 vedoucí skupiny zdarma
vstup pro diváky od 8:30 hod
Soutěžní disciplíny: velká formace (6-25 osob)
Náčiní: baton (hůlka)
Časový limit: 2.30-4.30min + 30 sek. nástup, 30 sek. odchod
Věková kategorie:
Baton: Děti: do 8,2 let
Kadet: 8,3 – 11.0 let
Junior: 11.1 – 14.5 let
Senior: 14.6 let a více
součet věku všech soutěžících
věkový průměr = --------------------------------------------------počet soutěžících ve skupině
Věkový průměr skupiny se počítá z věku dosaženého ke dni konání soutěže (8.5.2016)
Pořadatel si vyhrazuje právo na pozdější dodatečné rozdělení či sloučení kategorií, dle počtu
přihlášených souborů a ke kontrole věku soutěžících.

Hudba: CD nosič, kde bude pouze soutěžní skladba, kterou předá vedoucí těsně před nástupem
skupiny zvukaři.
Vedoucí odpovídá za technickou kvalitu záznamu a přesné určení skladby k soutěži.
Zkouška hudby je možná během přestávky u zvukaře.
Velké formace 6 – 25 tanečníků ve formaci:
Nejsou povolené žádné rekvizity. Úmyslně sundaná část oděvu (např. šátek z hlavy) se považuje za
nepovolenou rekvizitu.
Výjimkou je neúmyslné spadnutí části oděvu v důsledku defektu, to se za chybu nepovažuje v žádné
z kategorií.
Nejsou povoleny akrobatické prvky typu „hvězda“, „přemet“ atd. Provaz či placka jsou povoleny jako
součást závěrečné pózy.
Jsou povoleny různé taneční kroky, povinný je však pochod od levé nohy.
Úmyslné odložení hůlky v průběhu skladby není považováno za chybu.
Kostýmy jsou libovolné, obuv rovněž, bude přihlédnuto ke vhodnosti kostýmu a věku soutěžících.
Soutěže se mohou účastnit děvčata i kluci bez omezení

Nástup a odchod, dle vlastního uvážení , je možné s hudbou i bez hudby (max.30 sec.)
Oceněni: 1-3.místo pohár,diplom,medaile.
Pro všechny účastnické listy a pro neumístěné na 1-3.místě medaile za účast. Drobné dárky a
upomínkové předměty.
Předběžný čas.harmonogram:

od 7.15 registrace
9.00 začátek soutěže
15.00 ukončení soutěže
Přesný čas.harmonogram bude upřesněn po uzavírce přihlášek. Změny v čas.harmonogramu
vyhrazeny.
Porota: 5- členná porota, bude složena z odborníků mažoretkového a tanečního odvětví.
Bude se hodnotit dle estetického a uměleckého dojmu, nadšení z pohybu a náročnosti choreografie.
Předsedkyně a místopředsedkyně poroty se aktivně věnují mažoretkovému sportu.
Technické zázemí:
Taneční prostor 10x10m
Stropy dostatečně vysoké
Podlaha – parkety
Dopravu si hradí soutěžící skupiny.
Prostorné šatny k převlékání budou v sousední budově Gymnázia Pacov (vzdálenost cca 200 m
od Sokolovny)
Po dobu celé soutěže jsou vedoucí plně odpovědní za jednotlivé členy svého souboru a v případě
poškození zařízení , nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny, popř. doprovodné osoby.
Prosíme o zajištění pořádku po opuštění šaten.
Za odložené věci v šatnách během soutěže pořadatel neručí!
Stravování: bufet v hale s možností zakoupení občerstvení

Přihlášky zasílejte emailem nebo poštou do 22.4.2016
Pro každou kategorii musí být přihláška vyplněna samostatně.
Kontakt: Gabriela Dvořáková, V.Plačka 455, Pacov , marsice@seznam.cz ,
Informace: www.mazoretkypacov.cz

tel :606 429 257

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že se Vám u nás bude líbit.
Mažoretky BABETTKY Pacov

