Mažoretky Pusinky pořádají 1. ročník nepostupové soutěže sóloformací,
miniformací i velkých formací mažoretkových skupin, bez účasti domácích
mažoretek.

O říčanskou Pusinku
Propozice a pravidla soutěže
Termín konání: 23. 2. 2019
Místo konání: Kulturní dům Říčany u Brna (Náměstí Osvobození 340, 664 82)
Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 31. 12. 2018
Zaslání přihlášek: soutez.ricany@seznam.cz
Prosíme do emailu předmětu pište „přihláška a název skupiny“ (například „přihláška Pusinky
Říčany“). Děkujeme.
Kontakt: Ivana Bergmanová, tel.: 725 765 593
Další kontaktní osoby: Martina Ondrovičová, tel.: 727 931 473
Lucie Demčáková, tel.: 728 068 053
Informace: budou zveřejňovány na facebookových stránkách Mažoretky Pusinky Říčany:
https://www.facebook.com/Ma%C5%BEoretky-Pusinky-%C5%98%C3%AD%C4%8Dany562888500402196/?ref=br_tf (Na vyžádání zašleme emailem.)
Účast: přijaty budou přihlášky, které budou správně vyplněny. V případě naplnění kapacity
bude přijímání přihlášek pozastaveno.
Startovné: 80 Kč/za každou disciplínu
Vstupné: Dospělí 60 Kč
Děti 30 Kč (Děti do 5 let ZDARMA.)
Časový harmonogram: 7:30 - 8:30 - registrace
8:45 - 9:00 - přijetí poroty a vedoucích
9:00 - zahájení soutěže

Soutěžní disciplíny:





Sólo baton (1 soutěžící)
Duo baton (2 soutěžící)
Miniformace baton (3-7 soutěžících)
Velké formace baton (8-17 soutěžících)

Věkové kategorie:






Minimažoretky- do 6,99 let
Děti - od 7 do 8,99 let
Kadetky - od 9 do 11,99 let
Juniorky - od 12 do 13,99 let
Seniorky - od 14 a více let

Rozhodující je věk dosažený v roce 2018. U formací počítáme věkový průměr dosažený
v roce 2018. Pořadatelé si vyhrazují právo jednotlivé kategorie rozdělit nebo sloučit dle počtu
přihlášených soutěžních skupin.
Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu věků, proto je v případě výzvy každý účastník
soutěže povinen prokázat se průkazem totožnosti (OP, pas, průkazka s fotografií, registračka
NBTA, žákovský průkaz, apod.). Bez prokázání věků nebude možný start.
Rozdělení výkonnostních skupin:




Výkonnostní skupina A:
 Sóloformace/miniformace/skupiny, které se účastnily finále asociace (MAC,
ČFMS, NBTA, IMA) a umístily se do 5. místa (včetně).
 Umístění se počítá za rok 2017 a 2018.
Výkonnostní třída B:
 Pro začínající mažoretky.
 Sóloformace/miniformace/skupiny, které se neúčastnily finále asociace (MAC,
ČFMS, NBTA, IMA).
 Sóloformace/miniformace/skupiny, které se ve finále asociace (MAC, ČFMS,
NBTA, IMA) umístily od 6. místa.
 Umístění se počítá za rok 2017 a 2018.

Časový limit:





Sóloformace – 1:15-2:00 minuty (tolerance ±5 vteřin)
Duo – 1:15-2:00 minuty (tolerance ±5 vteřin)
Miniformace – 1:15-2:00 minuty (tolerance ±5 vteřin)
Skupiny – 2:00-3:00 minuty (tolerance ±5 vteřin)

Hudba:









Hudbu prosím posílejte ve formátu MP3 PŘEDEM (hromadně za celý mažoretkový
tým) na email: soutez.ricany@seznam.cz. A to nejpozději do 31.1.2019.
Prosíme do emailu předmětu pište „hudba a název skupiny“ (například „hudba
Pusinky Říčany“). Děkujeme.
Označení hudby sólo: Jméno_Příjmení_Disciplína_Věkovákategorie_Názevskupiny
(Např.: Lucie_Demčáková_Sólo_S_PusinkyŘíčany)
Označení hudby duo: Příjmení_Příjmení_Disciplína_Věkovákategorie_Názevskupiny
(Např.: Demčáková_Saláková_Duo_S_PusinkyŘíčany)
Označení hudby miniformace: Názevskupiny_miniformace_Věkovákategorie
(Např.: PusinkyŘíčany_MF_S)
Označení hudby skupin: Názevskupiny_Velkáformace_Věkovákategorie
(Např.: PusinkyŘíčany_VF_S)
Pro jistotu s sebou záložní CD nebo flash disk
Nástup a odchod bez hudebního doprovodu a bez složité choreografie

Zkratky k hudbě:








Minimažoretky = MM
Děti = D
Kadetky = K
Juniorky = J
Seniorky = S
Miniformace = MF
Velká formace = VF

Soutěžní plocha:




10x10m
Na bočních stranách je soutěžní plocha omezena galerií.
Parkety

Hodnocení:
Hodnotit se bude známkami 1-10 v oblastech:
 Stavba vystoupení a choreografie (hudební doprovod, pokrytí plochy, obtížnost,
kontakt s publikem,…)
 Pohyb (technika pochodu, propínání špiček, držení těla, propnuté ruce, koordinace
pohybu,…)
 Technika hůlky (správné provedení prvků, výhozy, otočky, kombinace hůlky a těla,
rollsy, vyváženost pravé a levé ruky,…)
 Celkový vzhled (výraz, kostým, profesionalita, elegance,…)
 Srážkové body:
Překročení tolerance časového limitu
-1
Pád hůlky
-0,2
Chycení hůlky 2 rukama
-0,2
Nesynchron
-0,2
Chybný krok (pochod na pravou)
-0,2
Komunikace vedoucího (od ktg. Děti)
-2
Porušení zakázaných prvků
-2

Jsou ZAKÁZANY zvedačky, akrobatické prvky typu přemet, hvězda, salto, kotoul apod.
Jsou povoleny prvky typu šňůra, rozštěp a cviky na zemi, různé taneční kroky, avšak povinný
je pochod od levé nohy. Kostýmy a obuv jsou libovolné, dle uvážení soutěžících. Bude
přihlédnuto ke vhodnosti kostýmu a věku soutěžící. Není povolena více jak dvojnásobná
otočka (2 x 360°). Nástup a odchod jednoduchý a krátký. Nástup a odchod nebude hodnocen.
NENÍ povoleno používat třpytky.
Organizace soutěže:






Minimažoretky (sólo, duo, miniformace, velká formace)
Děti (sólo, duo, miniformace, velká formace)
Kadetky (sólo, duo, miniformace, velká formace)
Juniorky (sólo, duo, miniformace, velká formace)
Seniorky (sólo, duo, miniformace, velká formace)

Zázemí:




Každému souboru bude přidělena šatna pouze na PŘEVLÉKÁNÍ.
Buďte prosím ohleduplní k ostatním. Za odložené věci pořadatel nezodpovídá.
Šatny budou během celého dne průběžně kontrolovány pořadateli.

Doprava:



Každý klub si dopravu hradí na vlastní náklady.
Parkování:
 auta – přímo u kulturního domu a v jeho okolí
 autobusy – po uzávěrce přihlášek bude emailem rozeslána mapa s místem
parkování dle počtu autobusů

Stravování:



V blízkém okolí je možno stravovat se v místní restauraci.
Na místě bude zajištěno občerstvení – bufet (káva, čaj, nealko nápoje, něco na zub,
apod.)

Materiální zodpovědnost:



Pořadatelé neručí za ztrátu věcí/majetku (fotoaparátu, cenností, financí, mobilních
telefonů, apod.)
Každý vedoucí má zodpovědnost za své členky. V případě zničení či odcizení majetku
pořadatele bude vymáhána náhrada škody.

 Akce NENÍ POJIŠTĚNA
 Po celou dobu konání soutěže bude zajištěn zdravotnický dozor.
 Na akci bude zajištěn fotograf. Předběžný zájem je možné vyplnit na přihlášce.
Závazné objednání bude na místě.
 Harmonogram a startovní listina bude zaslána na emailové adresy po uzávěrce
přihlášek. Nejpozději však do 31. 1. 2019.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, sloučení kategorií, či
rozdělení do více kategorií podle počtu přihlášených soutěžících.
Budeme se na vás moc těšit! Pořadatelé z Říčan.

