2. ročník nepostupové soutěže sóloformací, miniformací a velkých formací
baton, pom-pom, mix a 2BAT
Pořadatel:

Mažoretky Ruda nad Moravou z.s.

Kontakt:

Bc. Pavlína Dubinová
mobil: 604 423 245
email: mazoretky.ruda@gmail.com

Termín soutěže:

13. dubna 2019

Místo konání:

Kulturní dům Olšany (OP Papírna), Olšany 18, 789 62 Olšany u
Šumperka

Termín přihlášek:

e-mailem, nejpozději do 30. března 2019 (kapacita přihlášek je
omezená)
po uzavření přihlášek již nelze soutěžící dohlásit!
nepostupová soutěž sóloformací (sóla, dua/tria) miniformací,
velkých formací baton, pom pom, mix, 2BAT
Přihlásit můžete libovolný počet formací
soutěž je určena pro začínající i pokročilé skupiny

Druh soutěže:

Soutěžní disciplíny:

sólo s náčiním BAT, POM, 2BAT
duo/ trio BAT, POM, 2BAT
miniformace BAT, POM, MIX, 2BAT
velké formace BAT, POM, MIX

Věkové kategorie:

Littlekadetky 4 – 7 let: 2015, 2014, 2013, 2012,
Kadetky 8 – 11 let: 2011,2010, 2009, 2008,
Juniorky 12 – 14 let: 2007, 2006, 2005,
Seniorky 15 a více let:2004, 2003, 2002, 2001, 2000 a starší
Grandsenior: 27 let: 1992 a starší (baton i pom)

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit nebo rozdělit dané věkové kategorie.
V případě naplnění dané kategorie před uzávěrkou mají přednost dříve odeslané přihlášky.
Rozhodující je věk dosažený v roce konání soutěže. U skupin se počítá věkový průměr, u
miniformací a duo/trio musí věk odpovídat dané věkové kategorii.
Pořadatel má právo během soutěže zkontrolovat věk soutěžících.
Do přihlášky uvádějte:
Amatér = skupiny/sóloformace, které se v loňském roce neprobojovaly do finále IMA,
MAC, CMA atd.
Profi = skupiny/sóloformace, které se probojovaly do finále soutěží IMA, MAC, CMA atd.
(nezáleží na tom, zda postupu využily, ale zda postoupily do vyšších kol)
Startovné:

80 Kč za každý start (dva vedoucí každé skupiny mají vstup zdarma)

Hudba:

vedoucí předává USB zvukaři před svým soutěžním vystoupením.
Prosím vedoucí, aby byli přítomni u zvukaře vždy s předstihem.

Časový limit:

sóla,dua/tria, miniformace 1:15 min. do 2:00 min., tolerance času +/5 vteřin
velké formace 2:30-3:30min

Nástup:

nástup i odchod bez hudby max. 30 vteřin, krátký, jednoduchý, bez
choreografie
nastup z pravé strany z pohledu diváka
odchod doprava z pohledu diváka

Plocha:

10×10, stropy dostatečně vysoké

Vstupné:

dospělí 50 Kč
děti od 5 let 30Kč
děti do 5 let zdarma

Ceny:

diplomy, medaile 1-3. místo,
pro ostatní drobný dárek
vyhlášení dopoledního bloku (pom) a odpoledního bloku (baton) tým nebo jedinec získá zámeckou korunku (štrasovou)+odměnu
3 vedoucí týmu nebo aktivní mažoretka, 2 vedoucí pohybových
kroužků

Porota:
Šatny:

společné na balkoně, každý tým vyhrazený prostor, (za cennosti a
ztráty si každý tým zodpovídá sám)

Časový harmonogram: registrace 7:00 – 14:00 (u registrace budou předány pamětní butony
pro všechny účinkující)
prostorové zkoušky 7:00 – 7:45
zahájení soutěže 8:00
bližší časový harmonogram bude vedoucím zaslán společně se
startovní listinou nejpozději sedm dní před konáním soutěže
Občerstvení:

bufet v místě konání

Doprava:

každý tým si zajišťuje dopravu na vlastní náklady

Kapacita sálu je omezena, proto si pořadatel vyhrazuje právo nepřijmout přihlášky při
naplněné kapacitě.
Budeme se na Vás těšit
Za pořadatelský tým

