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Pohár Ametystu 2019 

Termín:              16. 2. 2019 

Organizátor:      DDM Nýrsko 

Místo konání:     sál DDM Nýrsko 

                           Prap. Veitla 23                  

                           Nýrsko 340 22 

 

Kontakt:             Koryťáková Eva 

                           eva.korytakova@gmail.com 

                     720 279 144 

 

Startovné:       100Kč 1. start, 50Kč za každý další start 

            po uzávěrce se startovné nevrací 

 

Vstupné:  100 Kč/divák, dítě do 6 let zdarma 

Začátek přihlašování: 1. 1. 2019 

Uzávěrka přihlášek:  1. 2. 2019 

Hudební doprovod: CD - s jednou skladbou se odevzdává zvukaři před   

                                      samotnou soutěží 

       flash disk - se odevzdává zvukaři před samotnou     

                                       soutěží 

 

Hodnocení: hodnotit bude vícečlenná porota složená z   

                  odborníků, jak tanečních, tak i sportovních podle pravidel ČFMS 

- v porotě budou přítomni min. 2 rozhodčí nominovaní ČFMS 

- porota se bude řídit podle pravidel asociace ČFMS 

 

Možnost dopravy: vlak – vlakové nádraží od DDM cca 15min. chůze, 

                             autobus, auta 

          Všechny způsoby dopravy si hradí kolektiv sám.  

                            

Začátek soutěže: 9.00h (prezentace od 8.00h) 

 

Výkonnostní třídy: v asociaci ČFMS se dělí výkon na A, B – Pohár Ametystu se do 

těchto výkonnostních tříd dělit nebude, pokud nebudou jednotlivé výkonnostní třídy 

dostatečně naplněny 
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Soutěžní disciplíny: baton skupiny, pom-pom skupiny, BAT a POM sólo, duo-trio,     

                               miniformace, flag, mix 

 

Věkové kategorie:  minikadetky – do 7 let, do věkového průměru 6,99 

                              kadetky – 8 – 11 let, do věkového průměru 11, 99 

                              juniorky – 12 – 14 let, do věkového průměru 14,99 

                              seniorky – 15 let a více 

 

Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže, a to v roce 2019. 

 

Počet soutěžících ve velké formaci:  8 – neomezeně 

 

Počet soutěžících v mini týmu: sólo, duo-trio, miniformace do 7 členů 

 

Délka vystoupení: 1:00 – 5:00 min. 

 

Soutěžní plocha: 10x10m, podlaha – parkety,  

                          strop je dostatečně vysoký 

 

Nástup/odchod:  

 nástup odchod 

 

 

 

                              

 

 

                              příchod ze dveří                          odchod ze dveří 
 

Místo k rozcvičení: tělocvična 

 

Místo pro diváky: balkon 

 

Šatny: v budově DDM, pořadatel nezodpovídá za věci soutěžících 

 

Občerstvení: v místě bude zajištěn občerstvovací bufet 

 

         

Z každé kategorie vybereme 3 nejlepší kolektivy, které budou odměněny poháry 

a diplomy. 

       Každý účastník obdrží pamětní list a medaili. 

        

       Nelze podávat protesty, rozhodnutí poroty je konečné.  

porota 



       Trenér zodpovídá za stávající zdravotní stav svých svěřenců v době konání 

soutěže. 

        Vyhrazujeme si právo na kontrolu věku závodníků na základě jejich ZP.  

 

       Jak se přihlásit: Na stránkách si stáhněte přihlášku, vyplňte ji a pošlete na e-

mail. Přihláška vám bude potvrzena do 3 dnů od odeslání. V textu potvrzení vám bude 

zaslán variabilní symbol, číslo účtu a celková výše platby. Platbu je potřeba uhradit 

nejpozději do 5 dnů.  

  

 

 Kontaktní osoba: Eva Koryťáková, 

                    e-mail: eva.korytakova@gmail.com,  

                    tel: 720 279 144 
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