Druh soutěže:

- nepostupová soutěž sóloformací a miniformací
- soutěž je určena pro začínající i pokročilé skupiny
- soutěž se řídí dle propozic IFMS a je zapojena do projektu „Šance talentům“

Pořadatel:

Krajské středisko volného času Juventus, Karviná

Ředitel soutěže:

Martina Jančiková

Termín soutěže:

21. ledna 2018 (neděle)

Místo konání:

SŠ Techniky a služeb Karviná, tř. Osvobození 60/1111,
Karviná-Nové Město,73506

Termín přihlášek:

e-mailem, nejpozději do 5. ledna 2018 (kapacita přihlášek je omezená),
po uzavření přihlášek již nelze soutěžící dohlásit!

Kontakt:

Martina Jančiková
mobil: 731 436 533
e-mail: mazoretkajuventusu@seznam.cz

Soutěžní disciplíny: - sólo s náčiním BAT, 2BAT, POM
- duo/ trio BAT, 2BAT, POM
- miniformace BAT, POM

Výkonnostní třídy:
A (pokročilí)
- všichni z finále výkonnostní třídy „A“ MČR Karviná, Náchod, z Mistrovství
Evropy a Mistrovství světa
- všichni z jiných soutěží se stejným zaměřením
B (amatéři)

- je určena pro všechny začínající formace a pro formace, které dosud nestartovaly
v národních mistrovstvích (pouze v pohárových)

Věkové kategorie:
Kategorie budou při velkém množství přihlášených rozděleny podle jejich věku např. na kadet. ml,
kadetky st. apod.
Všechny soutěžní sestavy se počítají podle věkového průměru, rozhodující je věk dosažený v roce 2018.
Littlekadetky 4 – 7 let: 2014, 2013, 2012, 2011
Kadetky 8 – 11 let: 2010, 2009, 2008, 2007
Juniorky 12 – 14 let: 2006, 2005, 2004
Seniorky 15 a více let: 2003, 2002, 2001, 2000 a starší

Startovné:

- 80 Kč za každý start
- startovné za celý klub uhraďte předem do 12. ledna 2018, na číslo účtu: 40839791/0100,
VS 172 204, do zprávy pro příjemce napište jméno klubu
- účastníkům, kteří se soutěže nezúčastní, se startovné nevrací

Hudba:

- časový limit od 1:15 min. do 2:00 min., tolerance času +/- 5 vteřin
- skladba musí být ve formátu MP3 zaslána na email: mazoretkajuventusu@seznam.cz
do 12. ledna 2018
- skladba musí být přesně popsaná dle vzoru:
A-solo-Nováková
A-mini-Nováková, Sikorová, Dvořáková… (u miniformace stačí 3 příjmení)

Nástup:

- nástup i odchod bez hudby max. 20 vteřin, krátký, jednoduchý, bez nacvičené
choreografie
- nastupovat budou děti z pravé strany
- odcházet budou děti na pravou stranu

Porotci:

- odborní porotci asociace IFMS, MAC, NBTA, odborní lektoři, atd.

Hodnocení: - choreografie a kompozice (využití prostoru, tvarů…)
- pohybová technika (držení těla, ruce, nohy, špičky….)
- práce s náčiním
Obuv:

- taneční obuv (baletky, cvičky, jazzovky, …)
- do tělocvičny je přísný zákaz vstupu v kozačkách!

Vstupné:

- diváci platí řádné vstupné, tj. 40 Kč, děti do 15 let zdarma

Ceny:

- diplomy, medaile

Šatny:

- v omezeném množství

Občerstvení: - formou bufetu

Ubytování:

- dojíždějícím skupinám nabízíme možnost ubytování se sprchami v Juventusu, plně
vybavenou kuchyňkou, jídelnou a relaxačním koutkem za cenu 60,- Kč.

Předběžný časový harmonogram: 9:00 hod. začátek soutěže
Po uzavření přihlášek bude harmonogram na facebooku Krajského střediska volného času Juventus,
Karviná, v události na facebooku Mažoretek Juventus Karviná a vedoucím bude zaslán emailem.
Za cennosti a ztráty si každý tým zodpovídá sám.

Srdečně Vás zvou
Mažoretky Juventus Karviná

