International Federation Majorettes Sport

Vyhlašuje

Slovakia VIII
III. GRAND PRIX MAJORETTES
SPORT 2019

NITRA

12.05.2019
Soutěž se řídí soutěžním
ěžním řádem
ř
a ústředními
edními propozicemi a pravidly soutěže
sout
IFMS (text a videoukázky)
videoukázky na http://ifms-majorettes.com/rulebook/
majorettes.com/rulebook/

Pořadatel soutěže
POHYB BEZ BARIÉR

v souladu se Soutěžmím
ěžmím řádem a ústředními
edními propozicemi 2019 vydává
místní propozice soutěže
KONTAKTY:
Ředitel soutěže: Alica Hammerová
mobil: 00421 948 118 871
e-mail: pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk
Registrace: http://www.pohybbezbarier.sk/prihlasenie/
1 Krok: Zaregistrovat se: http://www.qscore.cz/registration
http://www.qscore.cz/registratio
2 Krok: Počkat na aktivaci (účty aktivujeme každý den večer), o aktivaci vás budeme informovat
mailem
3 Krok: Po aktivaci se přihlásit do systému s oprávněním editovat svůj klub (doplnit fakturační údaje,
přidat členy klubů,…)
4 Krok: Vyčkat než se spustí proces přihlašování na Slovakia GP
G
_____________________

SOUTĚŽNÍ PROSTORY:
Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, 949 01 Nitra

STRAVOVÁNÍ:
Bufet, v mestskej športovej hale
UBYTOVÁNÍ:
individuálne
REGISTRACE:
Sobota - 12.05.2019 od 7.00 – 8.30
Startovné – dle podmínek stanovených vyhlašovatelem. viz soutěžní řád
Startovné nutno uhradit v hotovosti/bezhotovostně na účet na základě faktury, jenž
bude vystavena a zaslána mailem, originál dostanete u registrace
ŠATNY a WC:
V prostorách sportovního zařízení.
UPOZORNĚNÍ SOUTĚŽÍCÍM:
V prostorách sportovního zařízení (soutěžní hale, tréninkové hale, šatnách, WC atd.)
je přísný zákaz používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod.
Přísný zákaz vstupu s jídlem a pitím do soutěžní i tréninkové haly.??
Do šaten je umožněn vstup pouze soutěžícím, registrovaným vedoucím a
asistentkám, rodiče a ostatní doprovod mají vstup zakázán.
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:
Dle startovních listin zveřejněných na: www.majoretsport.cz a www.ifmsmajorettes.com
HUDEBNÍ DOPROVOD:
Je nutné dodat hudobní doprovod cez registrační systém
http://www.pohybbezbarier.sk/prihlasenie/ najneskôr do 5.5.2019
Dbejte na kvalitní nahrávky, vyhnete se zbytečným penalizacím.
PROSTOROVÉ A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY:
Prostorové zkoušky v hale od 7:30 hod., zkouší se pouze nástup a odchod.
Akustické zkoušky přímo u zvukaře.
VSTUPNÉ:
Vstup: 4 Eur / osoba, 2 Eur / dieťa do 6 rokov a dospelý nad 70 rokov
Účastníci soutěže a 2 vedoucí skupin vstupné nehradí.

OSTATNÍ INFORMACE:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd.
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, po
dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány.

PROGRAM:
07:00
07:00 – 8:45
08:30

Registrace – Sportovní hala
Prostorové a zvukové zkoušky (pouze nástup a odchod)
Brifink vedoucích

09:00

ZAHÁJENÍ

09:15

vlastní soutěž v pořadí dle startovních listin

Pořadí disciplín a časový rozpis na startovních listinách bude zveřejněn po
uzávěrce přihlášek

