Novoborské mažoretky, z.s. ve spolupráci s DDM Smetanka Nový Bor pořádají:

nepostupovou soutěž
„O skleněnou hůlku“
Soutěž je určena pro všechny mažoretkové skupiny (elite i začínající skupiny), není nutná
žádná registrace v mažoretkových svazech.
Termín konání:

7. října 2017

Místo konání:

Sportovní hala TJ Jiskra Nový Bor, U Hřiště 1391, Nový Bor

Podání přihlášky:

do 20. září 2017 elektronické zaslání na
julie.samkova@novoborskemazoretky.cz (pozdější termín
po domluvě)

Kontaktní osoba:

Julie Samková
email: julie.samkova@novoborskemazoretky.cz,
tel. 723 091 893

Startovné:

Kč 100,-/ 1 soutěžící v 1 věkové kategorii (soutěž Miss bez poplatků)

Vstupné:

dospělí Kč 50,-, děti Kč 20,-

Ceny:

diplom, medaile a trofej pro první 3. místa
putovní pohár pro absolutního vítěze
korunka a šerpa pro první 3. místa v Miss mažoretce

Soutěžní disciplíny:
1. Velké mažoretkové formace s hůlkou (hlavní disciplína)
- Rozdělení Hobby/Elite
2. Miss mažoretka (doplňková disciplína)
Věkové rozdělení:

1. Děti
2. Kadetky
3. Juniorky
4. Seniorky
Zařazení do věkové skupiny bude dle věkových průměrů zaslaných na přihlášce. Předběžnou
startovní listinu s rozdělením obdržíte po uzávěrce přihlášek emailem.
Věkový průměr se počítá ke dni konání soutěže!

Výkonostní rozdělení:
1. Hobby – do hobby se mohou přihlásit všechny skupiny, které letos (pro rok 2017)
ve finále Mistrovtví ČR (NBTA, IMA, MAC) skončily pod 8. místem, bez rozdílů
na disciplínu baton/baton classic.
2. Elite – do elite se přihlašují všechny skupiny, které se na Mistrovství ČR (NBTA,
IMA, MAC) umístily do 8. místa (včetně) bez ohledu na disciplínu baton/baton
classic.

Základní pravidla hlavní disciplíny:
Každá mažoretka má jednu hůlku či dvě hůlky (jiné rekvizity nejsou povoleny), pochod na
levou nohu je základní krok choreografie a plní převážnou její část. Je povolena twirlingová
práce s hůlkou, dřep, klek a libovolné taneční kroky.
Počet soutěžících: 5 - 25
Délka vystoupení: 2,00 - 3,30 min.
Nástup, odchod: jednotné bubínky (zajistí pořadatel) či vlastní (po domluvě se zvukařem),
Hudba: soutěžní skladba bude dodána zvukaři na CD + záloha za flash disku, vedoucí ručí za
správné označení nosiče a přehrání skladby (zvukař spouští skladbu na povel vedoucí).
Principy hodnocení: Porota hodnotí výběr a pestrost obrazců (změny útvarů), využití
prostoru celé soutěžní plochy, vhodnost hudby a kostýmu k dané věkové kategorii, výběr
a obtížnost prvků s hůlkou, pochod a propínání špiček, správné držení těla. Dále se hodnotí
výraz soutěžících a celkový dojem. Zvláštní body mohou být uděleny za výhozy s otočkami
předvedené jednotlivci, podskupinami či celou skupinou, za velmi vysoké výhozy a daleké
přehozy, za správné provedení twirlingových prvků a za originální choreografii.

Pravidla doplňkové disciplíny (Miss mažoretka)
Do miss mažoretky se pro letošní rok mohou přihlásit pouze děvčata, která se v rámci
naší soutěže miss v posledních 3 letech neumístila v první trojce. Dáme šanci i ostatním
děvčatům ☺
Věkové rozdělení:
Děti: ročník 2010 a mladší
Kadetky: ročníky 2009-2006
Juniorky: 2005-2003
Seniorky: 2002 a starší
Tato část není rozdělena na hobby a elite. I v hobby týmech jsou šikovné mažoretky ☺
Miss mažoretka je reprezentací vašeho týmu, v rámci zachování účásti všech týmu je každá
vedoucí povinna z velké formace nominovat alespoň 2 mažoretky. V případě, že máte

v týmu děvčata spadající do jiné věkové kategorie, můžete je taktéž nominovat, jsou však
povoleny pouze 2 nominace z týmu do jedné věkové kategorie např. Tým X přijede s pouze
jednou formací kadetek, kde jsou namíchaná děvčata věkově z dětí, kadetek i juniorek,
vedoucí zde může nominovat 2 mažoretky do dětí, 2 do kadetek a taktéž 2 do juniorek. Tým
Y přijede se 4 velkými formacemi (děti, kadet, junior, senior), vedoucí zde může nominovat
do všech věkových kategorií z libovolné skupiny a však do každé kategorie pouze 2 dívky,
tedy nelze nominovat např. do dětské kategorie z dětí 2 mažoretky a taktéž z kadetek, které
věkově spadají do dětí další 2 (v součtu 4 dívky ze stejného týmu do jedné věkové kategorie).
Průběh soutěže:
1. semifinálové kolo
- děvčata nastoupí všechna najednou před porotu, cílem je co nejvíce zaujmout ať už
vysokými výhozy, krásným pochodem, držením těla, tak např. i kostýmem, líčením či
širokým úsměvem, vše se počítá ☺ Porota si vybere dle počtu soutěžících určitý počet děvčat
do finálového kola.
2. finálové kolo
- stejný princip jako v předchozím kole, s rozdílem, že porota určí pořadí vítězů
Na vítězky čeká: korunka, šerpa a dárkový balíček ☺
Technické zázemí
-

Náklady na dopravu na soutěž nese soutěžní skupina,

-

vedoucí v průběhu celé soutěže zodpovídají za své svěřence (sportovní chování,
poničení majetku haly, …),

-

taneční prostor o velikosti 12x12m (parkety),

-

výška sálu je plně dostačující pro mažoretky ☺

-

šatny jsou menší, ale poskladáme se do nich jako v předchozích letech,

-

občerstvení: malý bar přímo v hale.

Časový harmonogram
7:30 – 8:30 prostorové zkoušky
8:45 – 9:00 porada vedoucích
9:00 – 17:00 děti formace hobby/elite, miss
kadetky formace hobby/elite, miss
vyhlášení dětí, kadetek
juniorky formace hobby/elite, miss
seniorky formace hobby/elite, miss
vyhlášení juniorek, seniorek
Bližší časový harmonogram hned po uzávěrce přihlášek (bude rozeslán mailem spolu se
startovní listinou).

Přihláška do soutěže „O skleněnou hůlku 2017“
Název souboru:
Město:
Fakturační údaje:
Vedoucí:
Kontakt tel.:

Hobby
Elite

mail:

Název skupiny

Choreografie/ časový limit

Počet
soutěžící
ch

Věkový
průměr

Nominace do Miss mažoretky:
DETI
KAD
JUN
SEN

Jméno soutěžící

Název skupiny

Ročník

