O POHÁR MEDVĚDA BRTNÍKA 8.10.2016, BRTNICE

4. ROČNÍK NEPOSTUPOVÉ MAŽORETKOVÉ SOUTĚŽE

O POHÁR
MEDVĚDA BRTNÍKA
TERMÍN:

8. 10. 2016 zahájení 9:00

MÍSTO KONÁNÍ:

Tělocvična ŽŠ a MŠ Brtnice

POŘÁDAJÍCÍ:

POMNĚNKY BRTNICE - TJ SOKOL BRTNICE

KONTAKT:

tel. čísla:

607 284 320(Toufarová Michaela),
605 875 891(Brožková Martina)
e-mail: pomnenky-brtnice@seznam.cz

Soutěžní nepostupová přehlídka mažoretek, určená převážně pro amatérské týmy, které
mažoretkový sport baví. V soutěži není nutná registrace v žádném svazu.
NÁČINÍ:
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA

hůlka a pom-pom
velké formace

HODNOCENÍ:

porota bude hodnotit podle estetického,
uměleckého dojmu, nadšení mažoretek, náročnosti
choreografie a technické průpravy
(pochod,synchronizace, držení těla, práce s hůlkou,
choreografie - nápad, náročnost, celkový umělecký dojem,
vhodné zvolení hudby a kostýmů k dané kategorii)

POROTA:
1)Miroslava Švaříčková - starostka města Brtnice
2)Jozef Šabĺa - starosta TJ SOKOL Brtnice
Odborná porota:
3) Jana Zemanová: Lektorka školení pro mažoretky a twirling, několikanásobná Mistryně
Moravy, Mistr ČR v sólových disciplínách,
absolventka tanečních a baletních kurzů,
dlouholetá vedoucí a choreografka týmů z Batelova, pod jejímž vedením mažoretky získaly
tituly Mistrů oblasti, Vicemistrů a II. Vicemistrů Moravy, Mistrů
ČR a letos také účast na
Mistrovství Evropy mažoretek.
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4) Nikola Krebsová:
1999 - 2010 aktivní mažoretka
2007 až dosud trenérka a choreografka v souboru DM studio Dačice. Pod jejím vedením do
Dačic putovaly tituly Mistryň ČR a vicemistryň ĆR, Evropy a světa ve velkých formacích
baton a také tituly vicemistryň ČR v sóloformacích baton
5) Kateřina Tvdíková
Mažoretkovému sportu se věnuje 9 let. 5 let byla členkou mažoretkového týmu Rebelek
Šlapanov. Poté se vydala na solové soutěže, na které se trenuje sama. V letošním roce získala
jsem titul I. vícemistrně mažoretkého sportu ve finále "B". A 3. místo na soutěži na Slovensku v
Sobotišti.
6) další odborný porotce - čekáme na potvrzení

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:

taneční prostor - parkety
strop dostatečně vysoký (tělocvična)
šatny - třídy základní školy

MALÁ

NÁSTUP/ ODCHOD:

TĚLOCVIČNA

NÁSTUP NA TANEČNÍ PLOCHU

(společné zázemí
mažoretek)

ODCHOD Z TANEČNÍ PLOCHY

VSTUP MAŽORETEK

VELKÁ
TĚLOCVIČNA

POROTA

ZVUKAŘ

VSTUP DIVÁCI
DIVÁCI
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STRAVOVÁNÍ:

bufet

VĚKOVÉ KATEGORIE HŮLKA:

MINI DĚTI___________________ do 6,5
DĚTI _______________________ 6,6- 8
KADETKY___________________ 8,1 - 10
JUNIORKY mladší____________10,1 - 12
JUNIORKY starší______________12,1-14
SENIOR______________________14,1 a více

(alespoň 4 týmy -při menším počtu týmů bude kategorie zrušena!)
VĚKOVÉ KATEGORIE POMPOM:

DĚTI__________________________ do 9,9
KADETKY_____________________ 10 – 13,9
SENIORKY____________________ 14 a více

Věk je brán v roce konání soutěže, v případě pochybností je možnost vyžádání kartiček
zdravotní pojišťovny.

součet věku soutěžících v roce konání soutěže
počet mažoretek

Pořadatelé mají právo na případné rozdělení nebo sloučení kategorií, dle množství skupin a
věkového průměru!
STARTOVNÉ:

startovné za mažoretku v kategorii HŮLKA je 90Kč, v kategorii
POMPOM 60Kč (pokud mažoretka cvičí ve více skupinách - platí
každý start!) počet startujících se bude počítat podle počtu
mažoretek uvedených na přihlášce

VSTUPNÉ:

dobrovolné

HUDBA:

vlastní hudba
nástup i odchod dle vlastního uvážení , možno i bez
hudby
CD/flesh disk se skladbou předá zvukaři těsně před nástupem
skupiny
zkouška CD je možná během přestávek u zvukaře nebo během
prostorových zkoušek

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ
HARMONOGRAM:

zahájení soutěže: v 9:00 hod. (slavnostní nástup)
registrace a prostorové zkoušky 7:30-8:30
ukončení soutěže 15:00 (orientační časy, více zašleme týden
před soutěží)

CENY PRO SOUTĚŽÍCÍ:

upomínkové předměty
pamětní keramické medaile
účastnické listy
pro 1., 2. a 3. místo medaile, pohár a diplom
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Dopravu na soutěž si hradí soutěžní skupiny samy.
Po celou dobu soutěže si vedoucí nesou odpovědnost za všechny členy souboru.
PŘIHLÁŠKU ZASÍLEJTE DO 25.9.2016 NA EMAIL pomnenky-brtnice@seznam.cz
PRO KAŽDOU SKUPINU MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠKA VYPLNĚNA SAMOSTATNĚ!
DALŠÍ INFORMACE O SOUTĚŽI BUDEME ZASÍLAT 14DNÍ PŘED KONÁNÍM SOUTĚŽE.
KAPACITA PŘIHLÁŠEK JE OMEZENÁ!
NA VŠECHNY SE TĚŠÍ POŘADATELÉ SOUTĚŽE!
POMNĚNKY BRTNICE
pomnenky-brtnice@seznam.cz
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