Propozice soutěž „O skleněnou hůlku“ – Nový Bor 2014
Jak se k nám dostane bez bloudění 
Příjezd ze směru České Kamenice+ dojezd do Nového Boru na vlakové nádraží (popř. autobusové)
Na kruhovém objezdu pojedete třetím výjezdem (směr centrum, po pravé straně kolem Lidlu a Crystalexu). Hned za železničním přejezdem se dáte doprava. Pojedete stále
rovně (zde navazuje trasa od vlakového nádraží, nejprve odbočíte doprava), až se dostanete na rozcestí, na kterém odbočíte doprava. Hned první uličkou zleva sjedete do
vilové čtvrti. Pojedete stále rovně, na poslední křižovatce také rovně z prudkého kopce dolů, kde už na vás čeká hala a velké parkoviště 
Na mapičce označena trasa oranžovou barvou.

Příjezd ze směru České Lípy
Minete první odbočku do města (s odbočovacím pruhem). Pojedete po obchvatu, dostanete se na křižovatku(hned druhý možný vjezd do města, špatně značený), kde se
dáte doprava (křižovatka u Skalice u České Lípy). Pojedete stále rovně, poté co po levé straně minete velkou samoobsluhu, odbočíte první možnou vpravo do vilové čtvrti.
Pojedete stále rovně, na poslední křižovatce také rovně z prudkého kopce dolů, kde už na vás čeká hala a velké parkoviště 
Na mapičce označena trasa zelenou barvou.

Na telefonu bude Jana Bílková 776 168 583. Kdybyste bloudili, neváhejte zavolat, poradíme 

Parkování
Parkování pro osobní automobily i pro autobusy je zajištěné přímo u haly (viz mapka).
Občerstvení
Občerstvení je zajištěno přímo v hale, jídla a pití bude dostatek pro všechny 
Šatny
Prostory na převlečení budou společné, vytvoříme přehrazením jedné části haly. Prostor bude dostatečně velký, ale upozorněte děvčata, aby si o to víc hlídala své osobní
věci (peněženky a mobily), abychom tím předešli možným ztrátám a krádežím.
Pro diváky – rodiče, je určena tribuna, proto prosím upozorněte svůj doprovod, aby to respektoval a netvořili se sedící davy rodičů v prostorech pro soutěžící. Jelikož
spousta z vás přijede s malými dětmi, nebudeme bránit vstupu do šatny maminkám, které pomáhají dětem s převlečením, nicméně prosíme, aby se přezuli před vstupem
haly, děkujeme. Vstup do šatny pro rodiče bude možný pouze přes tribunu (viz plánek).
Prostorové zkoušky
Prostorové zkoušky budou v čase 8:00-8:45. Nebudeme vytvářet časový rozpis, kdo si bude chtít vyzkoušet, počká si ve frontě. Věříme, že se skupiny i vedoucí v tomto
směru vyjdou vstříc a budou na place zkoušet rozumnou dobu, aby se dostalo na každého.
Registrace
Registrace bude probíhat u vstupu do haly (viz plánek). Připravte si seznam soutěžících s datem narození a celkovým průměrem za skupinu.
Divácké vstupné
Hradí se u vstupu do haly, kde dostanete barevný pásek na ruku. POZOR! Upravili jsme pro vás cenu vstupného. Kč 50,-- za rodinné vstupné(tedy pro maminku, tatínka,
babičku, dědečka, tetičku či strýčka).
Hudba
CD si vyzkoušejte před soutěží u zvukaře. Každá vedoucí zodpovídá za kvalitu cd nosiče. U zvuku budou naše asistentky, které vám i zvukaři budou k ruce.

Slavnostní nástup
Na zaházení v 9:00 prosíme všechny mažoretky (které budou v hale přítomné), aby byly připravené na slavností nástup, kde budou jednotlivé týmy přestaveny.
Špica dárky
Na soutěži najdete i stánek s mažoretkovým zbožím od pana Špice. Pokud budete mít zájem o zboží se jménem, či klubem, neváhejte ho kontaktovat. Zboží vám doveze na
soutěž a ušetříte na poštovném.
Plánek haly
Oceňte snahu našich mažoretek, které jsou autorkami tohoto plánku 

Časový harmonogram
8:00 – 8:45
8:30 – 8:45
9:00 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:10
13:10 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:00

prostorové zkoušky
porada vedoucích (u stolu poroty)
slavnostní nástup všech přítomných mažoretek
zahájení soutěže
děti formace
Miss mažoretka – děti
kadetky formace
Miss mažoretka – kadetky
Překvapení 
Vyhlášení dětí + kadetek (formace i miss), na slavností vyhlášení si nastoupí všechny
skupiny (nejprve děti, pak kadetky)
juniorky formace
Miss mažoretka – juniorky
seniorky formace
Miss mažoretka – seniorky
Vyhlášení juniorek + seniorek (formace i miss), na slavností vyhlášení si nastoupí
všechny skupiny (juniorky i seniorky najednou)

Startovní listina formace „O skleněnou hůlku“ – Nový Bor 2014
Děti

Juniorky

1.

Novoborské minimažoretky

1.

Sluníčko Most

2.

Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy

2.

STARS Mělník

3.

TS Vergillio Kolín

3.

TS VERGILLIO Kolín

4.

Queens Štětí

4.

Angels DDM Boletice nad Labem

5.

Panterky Dolní Beřkovice

5.

Novoborské mažoretky

6.

Babies Adelline Česká Lípa

6.

Crazy mažoretky DDM Trend Roudnice nad Labem

7.

Růžičky Budyně nad Ohří
Panterky Dolní Beřkovice

Kadetky
1.

Hvězdičky DDM Boletice nad Labem

8.

2.

Queens Štětí

Seniorky

3.

Maxis Jirkov

1.

Novoborské mažoretky

4.

Stars Mělník

2.

Trixi TJ Sokol Duchcov

5.

Adelline Česká Lípa

3.

Adelline Česká Lípa

6.

TS VERGILLIO Kolín

7.

Toč Ústí nad Labem

8.

Mini Trixi TJ Sokol Duchcov

9.

Novoborské mažoretky

10. Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy
11. Mini Sluníčko Most

