O PELHŘIMOVSKÝ DUKÁT 2018
5. ročník nepostupové přehlídky amatérských skupin určená pro mažoretky
Druh soutěže: nepostupová
Termín konání: neděle 16. 9. 2018
Místo konání : KD Máj Pelhřimov
Termín přihlášek: do 1. 9. 2018
Startovné: 90Kč/os při každém startu , počet startujících se bude počítat dle počtu mažoretek
uvedených na přihlášce
2 vedoucí skupiny zdarma
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč za osobu
Soutěžní disciplíny: Mažoretky - velké formace 8-20 soutěžících, náčiní baton
Časový limit: 2.00-4.00 min. + max. 30 sec nástup a 30 sec odchod
Věková kategorie:
Děti: do 8,5 let
Minikadetky: do 10,5 let
Kadetky: do 13 let
Juniorky: do 15 let
Seniorky: od 15 let

součet věku všech soutěžících
věkový průměr = ---------------------------------------------------(věk je brán v roce konání soutěže)
počet soutěžících ve skupině

Věkový průměr skupiny se počítá z věku dosaženého v roce konání soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo na pozdější dodatečné rozdělení či sloučení kategorií, dle počtu
přihlášených souborů.
Součástí přihlášky je jmenný seznam soutěžících s datem narození – v případě pochybností je
nutno prokázat věk kartičkami zdravotní pojišťovny.

Hudba: Soutěží se na vlastní skladbu nahranou na USB Flash, kterou předá vedoucí před soutěží
zvukaři. Zvukař si hudbu nahraje do PC.
Nástup a odchod – dle vlastního uvážení – je možné s hudbou i bez hudby.
Vedoucí odpovídá za technickou kvalitu záznamu a přesné určení skladby k soutěži.

Oceněni: 1. místo pelhřimovský dukát, diplom, medaile
2., 3. místo medaile, diplom
Pro všechny účastnické listy, drobné dárky a upomínkové předměty.
Předběžný čas.harmonogram:

od 7.30 registrace
9.00 začátek soutěže
15.30 ukončení soutěže
Přesný čas. harmonogram bude upřesněn v září 2018.

Porota: bude se hodnotit dle estetického a uměleckého dojmu, nadšení z pohybu a náročnosti
choreografie.
Šatny: v prostorách KD – salonky, šatna, malá scéna KD Máj
Za odložené věci v prostorech na převlékání během soutěže pořadatel neručí!
Prosíme o zajištění pořádku po opuštění těchto prostor.
Po dobu celé soutěže jsou vedoucí skupin plně odpovědní za jednotlivé členy svého souboru a
v případě poškození zařízení KD Máj, či jiných věcí nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny, popř.
doprovodná osoba. Za OSA poplatky si zodpovídá vedoucí souboru.
Stravování: bufet v sálu s možností zakoupení občerstvení
Parkování: na přilehlém parkovišti KD Máj, parkoviště u kina Vesmír
Doprava: dopravu na soutěž si hradí soutěžící skupiny

Přihlášky zasílejte emailem do 1.9.2018.
Pro každou kategorii musí být přihláška vyplněna samostatně.
Kontakt: Dana Kalinová + Šárka Brothánková, DDM Tř. Legií 382, dkalinova@ddm.pel.cz ,
sbrothankova @ddm.pel.cz, tel : 606 041 095, 606 041 096.

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že se Vám u nás bude líbit.
Dana Kalinová + Šárka Brothánková

