Bělotínský pohár
O pohár starosty obce pana Mgr. Eduarda Kavaly

POHÁROVÁ SOUTĚŽ
Soutěž je zařazena
azena v projektu Šance talentům v soutěžní
žní sezóně 2018
MČR
R v mažoretkovém sportu a mažoretky,
mažoretky ČFMS

Bělotín
sobota 10.03.2018

Pořadatel: Obec Bělotín,, Základní škola a mateřská
mate
škola Bělotín, Česká
eská federace
mažoretkového sportu, Praha
Místo konání: Základní škola a mateřská
mate
škola Bělotín
Termín: Sobota 10.03.2018
Kontakty: Ředitel soutěže: Mgr. Eduard Kavala, starosta, mobil: 602514347
Technické záležitosti: Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel ZŠ a MŠ, 724182820
Informace:
nformace: Marta Pavelková, 731440909
Zpracování výsledků:
výsledků Bc. David Serafin, mobil 777876813
Prezence:: Mgr. Jitka Kavalová, zástupkyně
zástupkyn ředitele ZŠ a MŠ, ing
ng. Marie
Ochodnická, BA, mobil: 733748262
Druh soutěže: nepostupová soutěž
sout
s výběrem talentů
a) formace - sólo,, duo-trio
duo
(baton, pom-pom)
b) formace – mini 4-7
7 členů
č
(baton, pom-pom, MIX)
c) skupiny 8-25 členů
ů (baton, pom-pom)
Věkové kategorie:
a) littlekadetky 4 - 7
b) kadetky 8 – 11 let
c) juniorky 12 – 14 let
d) seniorky 15 – 26 let

e) grandsenior 27 a více let
Rozhodující je věk dosažený v roce 2018
Účast a její podmínky:
Do této soutěže se mohou přihlásit začátečníci i pokročilí ( v případě vyššího zájmu mohou
být rozděleni do dvou výkonnostních tříd (A v MČR startovali, B v MČR dosud nestartovali)
Soutěž se řídí platnými pravidly MČR v mažoretkovém sportu (IFMS):
Pravidla ZDE http://majoretsport.cz/mcr/pravidla/
Organizátor si vyhrazuje právo při nižším počtu přihlášek v disciplíně nebo věkové kategorii
na sloučení na startovních listinách.
Do soutěže jsou zařazeni účastníci, kteří zaslali závaznou přihlášku do 28.02.2018 na
adresu uvedenou na přihlášce info@majoretsport.cz nebo volnou formou se splněním
náležitosti na majoretsport@centrum.cz
Registrace: ve vestibulu školy od 08:00 h
Časový limit:
a) sólo, duo-trio, miniformace 1´15“- 1´30“
b) skupiny 2´3“- 3´
Hudba: nosiče CD, flash
nástup i odchod bez hudby
nástup po ohlášení hlasatelem
Soutěžní plocha:

12 x 12 metrů (typizovaná plocha, jako v MČR)

Podpora: startovní listiny, výsledky zveřejněné na www.majoretsport.cz
Program: začátek v 10:00 h, program bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek
Startovné: 60 Kč za každou soutěžící a za každý start (startovné se může platit předem na
základě vystavené faktury nebo v hotovosti u registrace), startovné je na nákup medailí,
diplomů, poháru a pitného režimu
Vstupné: nevybírá se
Občerstvení: bufet v objektu školy, samostatný vchod ze strany od dětského hřiště
Šatny: ve třídách školy, rozpis u registrace
Ceny: diplomy za každé místo dle výsledkové listiny, medaile 1.- 3. místo,
pohár získají svěřenci klubu, který získá v součtu všech svých startujících nejvíce bodů dle
výsledkových listin

