SÚŤAŽ O CENU
MAŽORETIEK TAKTIK
SOBOTIŠTE
2014
MALÉ a VEĽKÉ FORMÁCIE
BATON, POM-POM, MIX

Kedy: 26. 4. 2014
Kde: Kultúrny dom v Sobotišti

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Mažoretky TAKTIK Sobotište
pri ZŠ Sobotište 90605
organizačná vedúca: Ľubica Havlová
tel.: 0908 048 757

riaditeľka súťaže: Eliška Havlová
tel.: 0915 589 737

e-mail: mazoretkysobotiste@gmail.com
www.ocenumazoretiektaktiksobotiste.webnode.sk
Druh súťaže: Medzinárodná priateľská nepostupová súťaž malých (MF) a veľkých formácií (VF) v
sekciách baton, pom-pom a mix, ktorá je určená pre všetky mažoretky a tanečné skupiny.

Súťažné disciplíny:











sólo BATON (1 osoba)
duo-trio BATON (2-3 osoby)
miniformácia BATON (4-7 osôb)
veľká formácia BATON (8-20 osôb)
sólo POM-POM (1 osoba)
duo-trio POM-POM (2-3 osoby)
miniformácia POM-POM (4-7 osôb)
veľká formácia POM-POM (8-20 osôb)
miniformácia MIX (4-7 osôb)
veľká formácia MIX (8-20 osôb)

Vekové kategórie:
 DETI do 7 rokov
 KADET 8-11 rokov
 JUNIOR 12-14 rokov
 SENIOR od 15 rokov
Počíta sa vekový priemer, pričom rozhodujúci je vek dosiahnutý v roku konania súťaže (r. 2014).

Počet choreografií:
Každý súbor môže prihlásiť v každej disciplíne a v každej vekovej kategórii len jednu choreografiu.
Na základe počtu prihlásených má organizátor právo na rozdelenie, zlúčenie alebo zrušenie
vekových kategórií a disciplín. V každej kategórii by malo byť prihlásených min. 5 choreografií.

Hudba: CD odovzdá vedúca súboru zvukárovi pred nastúpením svojich súťažiacich na súťažnú
plochu a nahlási zvukárovi číslo skladby. Nástup a odchod je bez hudby, nemôže byť súčasťou
choreografie! Dĺžka skladby veľkej formácie 2-4 minúty, malej formácie max. 1.30 minúty.

Súťažný priestor: cca 8x8 m, podlaha – drevené parkety.

Prihlášky:
Prihlášky odosielajte na e-mail mazoretkysobotiste@gmail.com. Príjem prihlášok do 20. 3. 2014
alebo do naplnenia kapacity kultúrneho domu.

Štartovné:
2,50 € / 1 osoba v každej choreografii
Štartovné sa platí na mieste pred súťažou pri registrácii. Vedúci súboru majú vstup zdarma.
Ostatné osoby, ktoré sprevádzajú súbor (rodičia, diváci, asistenti) platia vstupné.

Vstupné:
dospelí aj deti 1€

Šatne: každý súbor bude mať určené miesto na prezlečenie a odloženie vecí. Za odložené veci
organizátor nezodpovedá.

Hodnotenie: porota hodnotí výkony z hľadiska 3 oblastí – 1. choreografia a kompozícia, 2.
pohybová technika, 3. práca s náradím. Prioritou hodnotenia je umelecký dojem.
Povinné prvky nie sú určené, ale hodnotí sa aj náročnosť choreografie pre danú vekovú kategóriu.

Ubytovanie: deň pred súťažou je možné ubytovanie v priestoroch telocvične (vlastný spací vak
a karimatka alebo nafukovacia posteľ). Vstup do telocvične len v športovej obuvi!

Občerstvenie: zabezpečený bufet (nápoje, sladkosti, chuťovky, párok v rožku, zákusky, káva, čaj, ...)
V blízkosti sa nachádza reštaurácia a pizzéria. Stravu a pitný režim si zabezpečuje každý súbor sám.

Predbežný program:
 sólo (deti, kadet, junior, senior), duo-trio, miniformácie baton
 sólo, duo-trio, miniformácie pom-pom
 miniformácie mix
 veľké formácie baton, pom-pom, mix

Každý prihlásený súbor dostane na e-mailovú adresu zoznam prihlásených súborov a časový
harmonogram po uzávierke prihlášok, štartovná listina mu bude zaslaná v týždni konania súťaže.
Tieto informácie budú zverejnené aj na www.ocenumazoretiektaktiksobotiste.webnode.sk.

Každý súťažiaci cvičí/tancuje na vlastné riziko.

Ak máte otázky, kontaktujte nás. Tešíme sa na vašu účasť!

