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Hlučín
neděle 02.06.2019

Místní pořadatel
Mažoretky MK BALLERISIMO Hlučín,
Hlu
z.s.

Sportovní hala Hlučín,
Hlu
Tyršova 1668/5a, 74801 Hlučín
Hlu
KONTAKTY
• Ředitelka soutěže,
ěže, Karin Wronová
Wronová, tel. +420 605 890 266
e-mail: mazoretky-ballerisimo@seznam.cz
ballerisimo@seznam.cz
• změny
ny ve startovních listinách do 31.05.2019 na e-mail
e
info@majoretsport.cz
• aktuální změny
ny 02.06.2019 p
přímo u komisaře
REGISTRACE: Neděle
le 2. 6. 2019 v prostorách šaten na ZŠ dr. M. Tyrše Hlučín.
Hluč
STARTOVNÉ: Dle ústředních
ředních propozic EUR/Kč
EUR/K
a) sólo , duo-tro, mini 20/500
b) skupiny pódio
80/2000
c) skup. pochod
80/2000
d) pódio + pochod
120
120/3000

PARKOVÁNÍ: Parkování na parkovišti u sportovní haly.
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ: Nezajišťujeme. V prostorách sportovní haly bude k dispozici
bufet. V případě potřeby kontaktů na místní hotely a penziony dotazy na e-mail: mazoretkyballerisimo@seznam.cz, pomůžeme
ŠATNY a WC: Šatny v prostorách haly a v prostorách přilehlé ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín. Po
ukončení soutěže žádáme trenérky o zajištění pořádku v šatnách. Za osobní a cenné věci
pořadatel ani vyhlašovatel neručí.
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY: Dle startovních listin zveřejněných na www.majoretsport.cz a
www.ifms-majorettes.com.
PROSTOROVÉ A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY: Zkouší se jen nástupy a odchody, akustické a
prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 min. před zahájením soutěže. Nedodržení tohoto
pravidla znamená porušení soutěžního řádu.
HUDEBNÍ DOPROVOD: Vlastní kvalitní hudba na USB, případně CD. Vedoucí zodpovídá
za přesné a včasné předání hudby zvukaři před vystoupením, zvuk Petr Ohřál
VIDEOZÁZNAM: Použití vlastní videokamery není možné v zakázaných prostorách,
technický rozhodčí je u dané skupiny nebo sólo formace penalizuje srážkou – 0.10 bodu.
Pořizování audiovizuálních záznamů soutěžních sestav nesmí narušit průběh a výsledky
soutěže. Pro pořizování tzv. diváckých záznamů není možné napojení kamer na přípojku
elektrického proudu ze stanoviště zvukaře a ze stanoviště poroty a možný prostor se
omezuje pouze na prostor pro diváky.
ŽIVÉ VYSILÁNÍ: Beautysport
VSTUPNÉ: Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí.
Rodiče a ostatní veřejnost
• 100 Kč
• děti 7-15 let 50 Kč
• děti do 6 let zdarma.
•
ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ: Bude zajištěno po celou dobu soutěže ve sportovní hale.
OSTATNÍ INFORMACE: Místní pořadatel a ani vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za ztrátu
věcí majetku účastníků, jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily, kostýmy, náčiní a další
včetně škod na nich.
Upozornění:
1. ve veškerých soutěžních prostorách (hale, šatnách, WC atd.) je přísný zákaz
používání třpytek na ozdobení obličeje, vlasů apod. V tělocvičně základní školy platí
zákaz konzumace jídla a pití. Dále prosíme všechny soutěžící a jejich trenéry, aby
dodržovali pořádek v celém areálu školy a sportovní hale
2. Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele,
mobil: +420 605 890 266, po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány.
PROGRAM:
Časy soutěžních disciplín, věkových kategorií a volby Golden Majorette budou upřesněny po
uzávěrce přihlášek.
Pokud se do soutěže přihlásí little kadetky, může být po ukončení této věkové kategorie
vyhlášení výsledků
07:00 registrace, prostorové zkoušky
08:30 brífink vedoucích

•
•
•
•
•
•
•

09:00 zahájení, představení kandidátek na volbu Golden Majorette (1. kolo, všechny
kandidátky)
09:30 Golden Majorette (2. kolo, disciplína pochod, všechny kandidátky)
vlastní soutěž, 1. část
Golden Majorette (3. kolo, volná disciplína, vybrané kandidátky,)
vlastní soutěž, 2. část
Golden Majorette ( vyhlášení, vybrané kandidátky)
vlastní soutěž, 3. část soutěže
vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
Pauza na oběd může být po 1. části soutěže nebo po 3. kole Golden Majorette

