International Federation Majorettes Sport
U Výstavby 192/5, 109 00 Praha, Česká republika
ID: 01432991

International NGOs
vyhlašuje
MISTROVSTVÍ EVROPY V MAŽORETKOVÉM SPORTU (ECH)

CRIKVENICA , Chorvatsko
12. – 16.06. 2019

Soutěž se řídí soutěžním řádem, propozicemi a pravidly IFMS

Místní pořadatel ECH

Hrvatsko udruženje mažoret timova (HUMT) Chorvatsko,
ID:32723730339

Spolupořadatelé soutěže

EKO-MURVICA, TZ Grada Crikvenice, Hostel Karlovac
Hlavní sponzor

Grad Crikvenica
V souladu se Soutěžmím řádem a ústředními propozicemi se vydávájí

MÍSTNÍ PROPOZICE SOUTĚŽE
Kontakty:
Milosava Katić, direktor ECH
Vlado Palac
mobil: +385 91 21 88 888
e-mail: palacvlado@gmail.com
Soutěžní prostory:
Sportska dvorana Crikvenica
Parkování:
u sportovní haly, placené parkoviště
Registrace:
• každý soutěžní den 07:30 – 08:30 h
• v průběhu dne mobil+420731440909
Šatny :
• omezený počet šaten, používejte své autobusy
• rozdělovník šaten u prezentace každý den
Soutěžní disciplíny:
Dle startovních listin zveřejněných na: www.ifms-majorettes.com
Prostorové a akustické zkoušky:
Prostorové zkoušky v hale na ploše, včetně pochodového defilé se třemi otočkami
Akustické zkoušky přímo v hale u obsluhy centrálního ozvučení.
Prostorové a akustické zkoušky jsou ukončeny 15 min. před zahájením soutěže
Hudební doprovod:
Pouze kvalitní hudební záznamy na CD, flash, MP3
Vstupné:
Vstup volný
Ostatní informace:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd.
Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, viz
„Kontakty“
VIP hosté:
• gradonačelnik grada Crikvenice gosp Damir Rukavina - dadati
• gda Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za družstvem dělanosti i lokalnu
samoupravu
• Marijana Biondić, direktorice Turistička zajednica Grada Crikvenice

•
•

gosp. Senko Smoljan, EKO MURVICA d.o.o.
Irena Krmpotić, predsjednica Mažoretkinja grada Crikvenice

Rámcový program:
Časy soutěžních disciplín a věkových kategorií jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo
na změnu.
12.06.2019 -16.06.2019
07:30 h otevření haly
07:30 h prezentace + testing stage
08:30 h brífink vedoucích (u stanoviště zvukaře)
08:55 h účinkující u stanoviště režie (hlasatele)
09:00 h zahájení
09:30 h soutěž ECH
ceremoniál předávání ocenění dle délky soutěže

12.06. Wednesday
09:00-10:00 Opening ceremony
•
•
•
•

The advent of leaders of the majoretts
The arrival of presidents (delegates) and VIP guests
Greetings of presidents (delegates)
Hymns

BATON JUNIORS
10:00 temas march
•
•
•
•

solo, duo-trio, mini
2bat solo, duo-trio, mini
teams stage
medal ceremony

POM-POM SENIORS
•
•
•
•

teams stage
solo, duo- trio, mini
teams march
medal ceremony

13.06. Thursday
09:00 Start of the competition day
BATON CADETS
09:30 teams march
•
•
•
•

solo, duo-trio, mini
2bat solo, duo-trio, mini
team stage
medal ceremony

POM-POM JUNIORS
•
•
•

solo, duo-trio, mini
teams stage
medal ceremony

14.06. Friday
09:00 Start of the competition day
POM-POM CADETS
09:30 teams stage

•

solo, duo-trio, mini

POM-POM GRANDSENIORS
•
•

teams stage
medal ceremony

BATON SENIORS
•
•
•
•
•

teams stage
solo, duo-trio, mini
2bat solo, duo-trio, mini
teams march
Medal ceremony

15.06 Saturday
09:00 Start of the competition day
BATON CLASSIC CAD, JUN, SEN
09:30 teams march
•

teams stage

MIX
•
•

duo-trio, mini
teams stage

SHOW JUN, SEN
•

teams stage

FLAG
•
•

solo, duo-trio, mini
teams stage

Performance class B (only 1 baton, pom-pom solo, mace)
16.6. Sunday - performance class B
BATON
•
•
•

teams march CAD, JUN, SEN
solo, duo-trio, mini CAD, JUN, SEN
teams stage CAD, JUN, SEN

POM-POM
•
•

solo
medal ceremony and closing ceremony

MACE
•

:

solo senior

