Česká Mažoretková Federace z.s.
Česká Twirlingová Federace z.s.
IČO: 05530415, IČO: 04988621
Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty
www.czechmajorettes.cz

Propozice
5. ročníku mažoretkové a twirlingové soutěže „Postoloprtský střevíc 2018“
Datum konání: Sobota 17.3. 2018.
Místo konání:

Tělocvična II. stupně ZŠ Postoloprty, Draguš 581,
http://postoloprty.cz/zs.asp

Pořadatel:

Dům dětí a mládeže + mažoretky BezeVšeho DDM Postoloprty
Jiráskovo nám. 490
439 42 Postoloprty
http://www.postoloprty.cz/ddm.asp

Odpovědný zástupce pořadatele:

Hana Valentová, tel.: 731 610 573, nebo 415 783 102

Kontaktní osoba ohledně organizace soutěže:

Jaromír Vápeník, tel.: 604 209 614

www.czechmajorettes.cz,

facebook: Ddm Postoloprty

Přihláška: podání do 2. března 2018, pokud nebudou přihlášky uzavřeny dříve, pozdější
termín je možný pouze po telefonické domluvě na tel.: 604 209 614 Jaromír Vápeník, osoba
zodpovědná za organizaci celé soutěže
Startovné: 70,- Kč na osobu, platí se každý start
K platbě startovného si připravte aktuální seznam členů, kteří se zúčastní samotné soutěže.
Pro rychlejší odbavení prosíme vedoucí o lísteček s údaji, které by měli být napsány po
zaplacení startovného na příjmový doklad.
Soutěžní disciplíny :
dle pravidel pro Postoloprtský Střevíc 2018 zveřejněných na stránce www.czechmajorettes.cz
Soutěžní plocha na vystoupení:
Twirling 13 x 15 metrů, parkety
Mažoretky 12 x 12 metrů, baletizol
Na soutěžní plochu je vstup povolen pouze pro soutěžící a pouze v čisté obuvi.
Strava: přímo v areálu ZŠ, kde bude probíhat samotná soutěž bude stánek s bufetovým
občerstvením (párek v rohlíku, káva, čaj, nealko nápoje, slané a sladké cukrovinky apod.).
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Šatny: prostor v šatnách a ve vyhrazených prostorech na převlečení (vyznačené chodby
apod.) je omezen. Prosíme vedoucí o zajištění pořádku ve zmíněných prostorech, jinak
v opačném případě může být vedoucím účtován poplatek za jejich úklid.
Parkování: bezplatné parkování je možné v blízkosti tělocvičny.
Doprava: soutěžící si hradí dopravu sami.
Zdravotnické zabezpečení: po dobu soutěže bude přímo v tělocvičně. Akce není pojištěna.
Upozornění pro vedoucí a soutěžící:
Je přísně zakázáno nosit jakékoli občerstvení včetně různých nápojů a sladkostí, vyjma
nápojů v plastových láhvích, do tělocvičny - na soutěžní plochu kde bude probíhat samotná
soutěž.
Zvukové nahrávky - hudba:
11.1. Hudba k vystoupení je libovolná (s výjimkou disciplín uvedených v pravidlech kde
samotnou hudbu připravuje pořadatel soutěže). Nástup a odchod na samotné soutěžní
vystoupení je bez hudby.
11.2. Skladba se zasílá předem (v digitálním formátu - souboru) na stránce federace již při
vytvoření registrace soutěžního vystoupení, popřípadě jej bude možno k registraci
soutěžních vystoupení zaslat po uzavření přihlášek dodatečně a to nejpozději do 5.3.
2018 na e-mail: czechmajorettes@czechmajorettes.cz
11.3. Na vlastní soutěž si hudbu přivezte sebou na USB FLASH DISKU a CD (bude sloužit
jako případná záloha).
11.4. Na samotné soutěži si co nejdříve po registraci (prezenci) u zvukaře potvrďte správnost a
úplnost připravených skladeb na playlistu soutěže.
11.5. V případě použití zálohy za nenačtení Flash disku či CD neručí pořadatel, ani
organizátor soutěže, ani zvukař.
11.6. Povolené formáty audio souborů pro uložení na portál:
 Soubor MP3 s bitrate minimálně 256kbps

Soubory musí být označeny jménem a příjmením soutěžící/ho a soutěžní
disciplíny.(např. „Miluše Oulehlová – TWIRL ART SOLO – solo.mp3“)
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11.7. Povolené formáty audio souborů pro USB FLASHDISK:
 Soubor WAV (WMA) se vzorkovací frekvencí 44100 Hz
(odpovídá audio CD).
 Soubor MP3 s bitrate minimálně 256kbps. Viz. obrázek výše.
Soubory musí být označeny jménem a příjmením soutěžící/ho a soutěžní
disciplíny. (např. „Natálie Květnová – BATON SÓLO WOMEN – solo.mp3“)
11.8. Požadavky na audio CD:
 Každé vystoupení - skladba musí být na samostatném audio CD.
 Audio CD musí být popsané jménem a příjmením soutěžící/ho a soutěžní
disciplíny.
 Při střihu hudby mějte na paměti, že kvalitní zdroj muziky a správný střih je
základ úspěšného výsledku. Doporučujeme si nechat skladbu sestříhat z
originálních zdrojů v co nejlepší kvalitě (CD disků, WAV souborů, MP3 v
alespoň 256kbps vzorkování…) u zkušeného zvukaře.
Rozhodně při výběru a střihu neopomínejte na autorský zákon a práva autorů muziky.
11.9. V případě jakéhokoli problému s nahráváním skladby se o radu obraťte na e-mail:
webmaster@czechmajorettes.cz
Upozornění – cennosti:
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.
Použití vlastní kamery a fotoaparátu je možno v prostoru pro diváky ZDARMA.
Pořizování audiovizuálních záznamů soutěž. sestav nesmí narušit průběh a výsledky soutěže.
Divácké vstupné:

Zdarma děti do 7 let + ZTP a ZTP/P

Děti do 7 let budou na soutěž budou vpuštěny pouze za doprovodu dospělé osoby, která
ovšem v případě vyžádání zástupců organizátora soutěže (pořadatele) musí prokázat
jakýmkoli dokladem věk dítěte.
děti 8 - 15 let + důchodci 20,- Kč
15 let a více

50,- Kč

Na každých 15 přihlášených soutěžících do soutěže má 1 vedoucí kolektivu vstupné zdarma.
Odměny:
Bude udělena 1x cena pořadatele, 1x cena poroty a 1x cena partnera soutěže města
Postoloprty. Medaile + diplom obdrží soutěžící umístěný na 1. - 3. místě celkového pořadí
v sóloformacích a miniformacích. Medaile + diplom + pohár obdrží umístěný na 1. - 3. místě
celkového pořadí ve Formaci a Velké formaci.

Česká Mažoretková Federace z.s.
Česká Twirlingová Federace z.s.
IČO: 05530415, IČO: 04988621
Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty
www.czechmajorettes.cz

Porota:
Výkony soutěžících jsou hodnoceny prostřednictvím odborné, nezávislé poroty (rozhodčích)
určené organizátorem soutěže. Porotci posuzují jednotlivé výkony prostřednictvím předem
určeného bodovacího systému. V samotné soutěži porota hodnotí náročnost včetně jejího
provedení a celkový dojem. Soutěž hodnotí vždy minimálně tři hlavní porotci a jeden
technický porotce.

Předběžný časový harmonogram:
07:45 - 09:30 prezence
(všichni soutěžící nemusí být přítomni na zahájení soutěže, ale svůj pozdější příjezd
musí nahlásit s dostatečným předstihem na tel.č.: 604 209 614, přítomni musí být
minimálně dvě hodiny před svým plánovaným vystoupením)
09:30 porada vedoucích týmů
09:45 - 11:15 soutěž twirlingu
11:15 - 12:00 přestávka, příprava plochy na mažoretky + vyhlášení soutěže twirlingu
12:00 - 19:00 soutěž mažoretek
Upozornění: Dříve jak opravdu v 07:45 hodin nebudete vpuštěny do prostorů ZŠ
Veškeré uvedené časy jsou prozatím pouze orientační !
Ostatní:
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v twirlingu na sloučení věkových tříd Junior mladší a
Junior starší v případě, že v jedné disciplíně a v jedné věkové kategorií bude přihlášeno méně
jak 3 soutěžní vystoupení. V tomto případě budou soutěžící soutěžit vždy v té vyšší vyhlášené
věkové třídě, tzn. ve věkové třídě „Junior starší“.
Podrobný časový harmonogram, startovní listina a složení porotců bude vyvěšeno cca. 5 dní
před samotnou soutěží na stránce www.czechmajorettes.cz po otevřením stránky kliknout na
odkaz „Postoloprtský střevíc“, nebo vše naleznete také na facebooku Ddm Postoloprty.

