Nepostupová soutěž
Druh soutěže:
Pořadatel:

Nepostupová
Mažoretky Marcely Synkové, z.s.
Vrchlického 720, 753 01 Hranice

Termín soutěže:
Zahájení soutěže:

6.11.2021
8:30 h, prostorové zkoušky pro skupiny od 7:00 h
pro sóla a dua odpoledne (čas bude upřesněn)
Sokolovna Hranice, Tyršova ulice
do 28.10. 2021
Marcela Synková, Vrchlického 720, 753 01 Hranice
Mobil 731 053 250
e-mail soutez.hranice@gmail.com

Místo konání:
Termín přihlášek:
Kontakt:

Přihlášky:

přiložený formulář. Prosím, uvádějte v přihlášce délky skladeb.
Počet přihlášek bude omezený.

Soutěžní disciplíny: Sólo baton
Duo, trio baton
Sólo pompony
Duo, trio pompony
Sólo pompony klasik
Duo, trio pompony klasik
Sólo 2 baton
Duo, trio 2 baton – letos nová soutěžní disciplína
Miniformace baton:
Skupiny baton:
Miniformace pompony:
Skupiny pompony:
Skupiny pompony klasik:
Skupiny mix (BAT a POM):
Rodičovské týmy:

4 – 9 soutěžících
10 – 25 soutěžících
4 – 9 soutěžících
10 – neomezeno
10 – 25 soutěžících
10 - 25 soutěžících
5 - neomezeno
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Věkové kategorie:

Děti
Kadetky ml.
Kadetky st.
Juniorky ml.
Juniorky st.
Seniorky
Rodičovské týmy

věkový průměr do 5,99 let
věkový průměr 6,00 – 7,99 let
věkový průměr 8,00 – 9,99 let
věkový průměr 10,00 – 11,99 let
věkový průměr 12,00 – 14,99 let
věkový průměr 15,00 a více
bez věkového omezení

Pozor pro soutěžní disciplíny:
- Sólo 2 baton
- Duo, trio 2 baton
- Sólo pompony klasik
- Duo, trio pompony klasik
jsou věkové kategorie:
- Děti – do 5,99 let
- Kadetky – do 9,99 let
- Juniorky – do 14,99 let
- Seniorky - od 15 let a více
K rozdělení na Kadetky ml, Kadetky st, Juniorky ml a Juniorky st. Dojte pouze v případě, že
bude v dané věkové kategorii přihlášeno více soutěžících - minimálně 8 soutěžících
Příklad
Sólo pompony klasik, kadetky - přihlášeno 8 soutěžících
dojde k rozdělení na Kadetky ml. a Kadetky st.
Duo, trio pompony klasik, juniorky – přihlášeno 7 soutěžících
zůstává pouze kategorie Juniorky
I letos platí pro sóla a dua, tria
Pokud bude v jakékoliv soutěžní disciplíně, vědné věkové kategorii 10 a více soutěžících
budou se diplomy a medaile udělovat od 5. místa.
Příklad:
Sólo hůlka, kadetky ml. 10 soutěžících / medaile a diplomy do 5.místa
Sólo hůlka, seniorky 8 soutěžících / medaile a diplomy do 3.místa
Věkový průměr nesmí překročit danou hranici. Rozhodující je věk dosažený v roce 2021.
Soutěžící musí mít u sebe doklad o prokázání věku – stačí karta pojištěnce.
Časový limit:

Sóla, dua (baton a pompon):
1:15 – 2:30 min
Miniformace, skupiny, pompony, rodičovské týmy: 1:30 – 5:00 min

Pouze nosiče CD nebo flash disk.
Vítězové budou oceněni medailemi (i skupiny).
Každý soutěžící dostane drobnou upomínku nebo sladkost.
Startovné - 90,- Kč na osobu – splatné při akreditaci (1-2 vedoucí na skupinu volný vstup)
Vstupné - Dospělí 80,- Kč
Děti 40,- Kč (do 5 let zdarma)
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Účast v soutěži:

Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a jmenný seznam
soutěžících. Každá skupina bude mít zvlášť přihlášku.
Z každé mažoretkové skupiny se může zúčastnit libovolné zastoupení.
Mažoretky nemusí být členy žádného svazu, ani spolku.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu financí, kamer, fotoaparátů, mobilních telefonů a jiných cenností
apod., ani za škodu na nich vzniklou. Pořadatel (organizátor soutěže) nezajišťuje připojení kamer,
fotoaparátů, mobilních telefonů apod. na přípojku elektrického proudu.
Akce – soutěž není pojištěna
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