Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace,
oddělení tělovýchovy a sportu
pořádá

8. ročník soutěžní přehlídky mažoretek a roztleskávaček

od 9.00 hod. ve sportovní hale STaRS, Tyršova 275, Třinec,
739 61 (pozor změna místa konání)!

PROPOZICE K SOUTĚŽI
Soutěžní disciplíny:
Baton (hůlka), pom-pom.
Sólo, duo, trio, miniformace.
V případě zájmu otevřeme kategorii velké formace.
Délka choreografie 1:15-2:00 (tolerance 5s.)
Kategorie:
A-Soutěžící, které se v sezóně 2016/2017 zúčastnily postupových soutěží v kategorii
sólo/duo/trio/mini.
B-Soutěžící, které se v sezóně 2016/2017 nezúčastnily postupových soutěží v kategorii
sólo/duo/trio/mini.
Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií v případě nízkého počtu
přihlášených formací.
Rozdělení do věkových kategorií bude provedeno na základě počtu přihlášených
choreografií. Rozhodující je věk dosažený v roce 2018.
Soutěžní plocha:
Soutěžní plocha o rozměrech 12 x 12 m. Odchod i nástup z levé strany při pohledu na
startovní plochu.
Upozornění:
Na soutěžní plochu je přísný zákaz vstupu v kozačkách a venkovní obuvi. Za vhodnou
obuv se považuje taneční a baletní obuv.
V prostorách celé budovy je přísný zákaz používání třpytek.
Přihlášení:
Přihlášku je nutno odeslat do 1. 4. 2018 na adresu mazoretkyvakci@seznam.cz
Hudba:
Hudbu zašlete do 8. 4. 2018 na adresu mazoretkyvakci@seznam.cz ve formátu např.
duo-bat-Tereza Lichá+Natálie Malá.mp3
Porota:
Porota bude sestavena z aktivních trenérů a mažoretek. Součástí hodnocení bude
obtížnost choreografie, správné provedení prvků, práce s náčiním, vnímání rytmu,
a celkový dojem.

Časový harmonogram:
08:00 Prostorové zkoušky
08:30 Otevření haly pro veřejnost
9:00 Zahájení soutěže
Časový harmonogram je pouze orientační a organizátor si vyhrazuje právu na změnu.
Podrobný harmonogram bude rozeslán do 8. 4. 2018 na emaily uvedené v přihlášce.
Strava:
K dispozici bude bufet s občerstvením.
Doprava:
Dopravu si zařizují skupiny na vlastní náklady.
Startovné 100,-Kč/osobu/skladbu.
Vstupné 50,-/osoba. Děti do 15-ti let zdarma.
Informace:
V případě dotazů nás kontaktujte na adrese mazoretkyvakci@seznam.cz nebo
telovychova@ddmtrinec.cz.

Těší se na Vás tým organizátorů DDM Třinec.

