
 
 
 
 
 
 
Pořadatel sout ěže: Mažoretky Daisy Ostrava   
 
Druh sout ěže:  Nepostupová soutěž sóloformací (sóla, dua/tria, mini, 2 baton, 

pom,mix)  
 
Termín konání:  3. 2. 2018  
 
Adresa:   TJ SOKOL PORUBA (Vřesinská 121/97, 70800 Ostrava Poruba) 
 
Termín p řihlášek:   20. 1. 2018 (zasílejte na níže uvedený e-mail)  
 
Počet soutěžících v každé kategorii je omezen z časových důvodů soutěže! 
V případě naplnění dané kategorie před uzávěrkou mají přednost dříve odeslané 
přihlášky.  
Děkujeme za pochopení. 
  
Kontakt:   daisycup@seznam.cz 
  www.mazoretkydaisy.mozello.cz 
  www.daisy-cup.estranky.cz 
 
Denisa Gelnarová – 722 434 834  
Petra Přívarová – 604 906 619 
 
 
 
Startovné:               90 Kč za každý start  
  2 trené ři pro každou skupinu mají vždy vstup zdarma 
 
Časový harmonogram: 
 

• registrace 7:30 – 8:45 
• prostorové zkoušky 7:45 – 8:45 
• zahájení soutěže 9:00 
• bližší časový harmonogram bude vedoucím zaslán společně se startovní 

listinou nejpozději sedm dní před konáním soutěže 
 
                  
 
Vstupné:   Dospělí 50 Kč 
                               Děti 6-15 let 30 K č 
  Děti do 5 let zdarma 
 
 
 



 

Soutěžní disciplíny :  

a) sólo - baton, 2 baton, pom-pom  

b) duo/trio - baton, mix, 2 baton, pom-pom  

c) miniformace (4 - 7 členů) baton, mix, pom-pom  

                                                    

Účast a její podmínky:  

• soutěže se mohou zúčastnit soubory, které zašlou vyplněnou  závaznou 
přihlášku  

• každý soubor m ůže přihlásit libovolný po čet sout ěžích - do napln ění 
kapacity ve všech kategoriích. Kategorie mohou být rozděleny na mladší 
a starší.   

• kapacita sálu je omezena, proto si po řadatel vyhrazuje právo nep řijmout 
přihlášky p ři napln ěné kapacit ě -  a to bu ď částečně, nebo úpln ě. 

 

• BEZ PROKÁZÁNÍ V ĚKU SOUTĚŽÍCÍ NEBO PŘI UVEDENÍ ŠPATNÉHO 
DATA NEBUDE FORMACE PŘIPUŠTĚNA KE STARTU! 

 

Soutěžní náčiní:     BATON, POM, MIX  

Věkové kategorie:  

                                 a) děti   3 - 7 let 

                                 b) kadetky    8 – 11 let 

                                 c) juniorky   12 – 14 let   

                                 d) seniorky   15 a více 

 

Rozhodující je věk dosažený v roce 2018. U sóloformací musí věk odpovídat dané 
věkové kategorii. V případě velkého zájmu, může být kategorie rozdělena dle věku 
soutěžících např. na kadetky mladší, kadetky starší apod. 
Pořadatel má právo během soutěže zkontrolovat věk soutěžících. 
 
Časový limit:   sólo, duo-trio, miniformace - 1:00 - 1:30 (tolerance ± 5 
vteřiny) 



Plocha:  12 x 12 m 

Hudba:   
 
Vlastní hudba na CD, USB 
Vedoucí předává CD, USB zvukaři před svým soutěžním vystoupením  

– Prosím vedoucí, aby byli přítomni u zvukaře vždy s předstihem. 
 

  

Časový harmonogram:   Bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek  

Občerstvení:  bufet v místě konání  

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. 
 
Doprava: Každý klub si zajišťuje dopravu na vlastní náklady 

 

 

 

Budeme se na Vás a Vaše mažoretky těšit ☺ 
 

Za organizační tým soutěže 
 

DAISY OSTRAVA  

 


