Sekce mažoretek Svazu hudebníků České republiky
vyhlašuje
2.ročník

Mistrovství mažoretkových formací
Sekce mažoretek SH ČR
Pořadatel: Sekce mažoretek Svazu hudebníků České Republiky
Sekretariát Sekce mažoretek:
Svaz hudebníků České Republiky
Sekretariát sekce mažoretek
Horní 61
278 01 Kralupy nad Vltavou
mazoretky@shcr.cz
www.shcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Chorváthová
e-mail: mazoretky@shcr.cz,
tel.: +420 608 405 466

Termín konání soutěže: neděle 10. 11. 2013

Místo konání soutěže: Dům kultury Litoměřice, Na Valech 2028

Přihlášky zasílejte do 10. 10. 2013 v elektronické podobě na e-mail:
(přihlášky ke stažení naleznete na www.shcr.cz – sekce mažoretek)

!!! kapacita přihlášek je omezena !!!
Po uzávěrce přihlášek garantuje pořadatel do 21 dní zaslání podrobných informací včetně
rozpisu a programu soutěže.

PROPOZICE
Charakter soutěže: Jedná se o nepostupovou soutěž, která je určena pouze pro baton
formace (velké formace s hůlkou).
Členství v asociacích: Soubory mažoretek nemusí být členy v žádném svazu mažoretek
(NBTA, IMA, SH ČR), avšak členství v Sekci mažoretek SH ČR přináší souborům výhodu ve
výši startovného. Mistrovství SH ČR se mohou účastnit úřadující mistři a vicemistři soutěží
IMA a NBTA).
Soutěžní disciplina: BATON FORMACE – velké formace s hůlkou (9 – 25 mažoretek)
Pozn.: BATON - jeden nebo dva kusy baton na mažoretku, není povoleno žádné další náčiní
či rekvizity.
Mistrovství mažoretkových formací má dvě části – povinnou a volitelnou skladbu
(platí pro všechny věkové kategorie)!
Povinná skladba:
Dechová hudba k mažoretkám neodmyslitelně patří, proto budou mít soutěžící povinnost
předvést choreografii právě v tomto stylu. Pořadatel mistrovství uveřejní do 20.7.2013 na
svých webových stránkách 2 nahrávky, z nichž si soubory vyberou jednu, kterou uvedou v
přihlášce. Tyto nahrávky nesmí být použity v jiné verzi.
Volitelná skladba:
Volitelná skladba je omezena pouze časovým limitem (min. 2,30 min, max. 3 min) a
vhodností hudby k dané věkové kategorii a mažoretkám obecně. Výběr skladby je také jedním
z parametrů hodnocení.

Věkové kategorie:
Soutěžící skupiny budou rozděleny do 4 věkových kategorií: děti, junior, mládež a dospělí.
1.
2.
3.
4.

děti
junior
mládež
dospělí

věkový průměr skupiny do 8,99
věkový průměr skupiny od 9 – do 13,99
věkový průměr skupiny od 14 – do 17,99
věkový průměr skupiny od 18

součet věku všech soutěžících
věkový průměr = --------------------------------------------------- (věk je brán v roce konání soutěže)
počet soutěžících ve skupině

VŠICHNI SOUTĚŽÍCÍ U SEBE MUSÍ MÍT PRŮKAZ K DOLOŽENÍ VĚKU!

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné sloučení kategorií či přidání další věkové kategorie.
V případě, že nastane tato skutečnost, budou vedoucí souborů včas informováni.
Není povoleno, aby soubor soutěžil v jedné věkové kategorii ve dvou choreografiích.
Pro každý soubor (věková kategorie) je nutné podat přihlášku zvlášť.
Soutěžní plocha:
13 x 13 m, parkety
Ochrana cenností:
Vyhlašovatel a místní pořadatelé v době konání soutěže neodpovídají za ztrátu věcí/majetku
účastníků, jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily a další cennosti.
Vedoucí mažoretkových souborů jsou odpovědni za případné poškození majetku
DK Litoměřice.
Zpracování osobních údajů:
Podáním přihlášky uděluje účastník souhlas, aby v databázi Sekce mažoretek SH ČR byly
zpracovány a užity osobní údaje (jednotlivých vedoucích a soutěžících), které jsou obsaženy
v přihlášce, a to pro organizační a evidenční potřeby, pro tiskové informace a na internetové
stránky. Správce databáze neposkytne osobní údaje třetím osobám.
Hudba:
Soubory budou mít připravenou pouze volitelnou soutěžní skladbu na CD (označené názvem
skupiny a věkovou kategorií). Na tomto CD musí být pouze tato skladba! Povinnou skladbu
zajišťuje pořadatel.
Porota:
Pětičlenná porota na mezinárodní úrovni bude složena z odborníků.
Ocenění:
V každé věkové kategorii budou vyhlášeny první tři místa a uděleny následující tituly:
1.místo – Mistr mažoretkových formací Sekce mažoretek SH ČR
2.místo – I. vicemistr mažoretkových formací Sekce mažoretek SH ČR
3.místo – II. vicemistr mažoretkových formací Sekce mažoretek SH ČR
Dále budou porotou vyhlášeny tyto zvláštní ceny:
-

Cena poroty
Nejlepší choreografie

Prostorové zkoušky:
Nebudou do programu z časových důvodů zařazeny. Soubory mají k dispozici rozměry
soutěžní plochy a na webových stránkách www.shcr.cz (sekce mažoretek) bude ke stažení
plánek sálu.
Startovné:
Registrovaní členové Sekce mažoretek SH ČR:
Ostatní soutěžící (nečlenové):
Doprovod (vedoucí souborů):
Vstupné pro veřejnost:
Děti do 6-ti let:
zdarma
Ostatní:
60,-Kč/osoba

Občerstvení:
Bude možno zakoupit v prostorách DK.
Účinkujícím bude zajištěn pitný režim.

100,-Kč/osoba
150,-Kč/osoba
zdarma 2 osoby

