Mažoretkový festival
VŠETULSKÁ HŮLKA 2020 - 11. ročník
Mezinárodní soutěž mažoretek
Druh soutěže: nepostupová s mezinárodní účastí
Pořadatel
SVČ, příspěvková organizace - TYMY
Sokolská 70, 769 01 Holešov
ve spolupráci s MKS Holešov, Městem Holešov a Zlínským krajem
Termín soutěže

neděle 5. 4. 2020 v 9.00 hod. (akreditace od 7.00 hod)
Místo konání

ZÁMEK Holešov - velký sál

(taneční plocha mimo lustry cca 10 x 8 m )
možnosti šaten v přísálích zámku
Termín přihlášek

do

22. 3. 2020 při naplnění kapacity bude možnost přihlášení
ukončena

Kontakt

Alena Rafajová, 769 01 Holešov
mobil + 420 737 439 045
e-mail vsetulskahulka@seznam.cz

Přihlášky: http://soutez-vsetuly.4fan.cz/
Soutěžní disciplíny :
Miniformace hůlka počet 3 – 9 soutěžících
Skupiny hůlka počet 10 – 25 soutěžících
Skupiny pompony počet neomezen
Mix

počet neomezen

Skupiny pompon klasik - počet neomezen
Věkové kategorie :
Minimažoretky do 5.99
Děti ml. 6 – 7,99 let
Děti st . 8 – 9,99 let
Juniorky ml. 10 – 11,99 let
Juniorky st. 12 – 14,99 let
Seniorky 15 a více
rodičovské týmy – věk a rekvizity nejsou omezeny

Miniformace a skupiny - věkový průměr nesmí překročit danou hranici.
Rozhodující je věk dosažený k 31. 12. 2020. Soutěžící musí mít u sebe doklad o prokázání věku
– odpovídá vedoucí souboru. Vedoucí také odpovídá za dodržení věkových kategorií. Možná
náhodná kontrola předsedou poroty.
Časový limit 2,00 – 4,00 min. nosiče CD nebo Flash disk.
Startovné 100,- Kč na osobu a vystoupení – splatné při akreditaci
Vstupné děti do 3 let zdarma
Děti do 12 let

30,- Kč

Dospělí - 70,- Kč
Startovní listina bude zaslána vedoucím po ukončení přihlášek. Porota bude složena ze zkušených
porotců z různých mažoretkových asociací.
Občerstvení možno zakoupit v zámecké restauraci a stáncích na chodbě zámku.
Zámek se nachází nedaleko náměstí, kde se nacházejí další restaurace, parkování osobních vozů na
parkovišti před zámkem nebo v přilehlých ulicích. Pokud přijedete autobusem, prosím nahlaste
předem do 22. 3. 2020 na uvedeném e-mailu. Pořadatelé v době konání soutěže neodpovídají za
ztrátu věcí účastníků. Vedoucí mažoretkových skupin jsou odpovědni za své členy a jejich věci a
případné poškození majetku v místě konání soutěže.
Akce není pojištěna
Srdečně Vás zvou pořadatelé

