Propozice na Moravskotřebovský twirling 9. 1. 2021
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová a MTS Střípky
SVAZ MAŽORETEK A TWIRLINGU ČR, z.s.
město Moravská Třebová
Eva Kalábová, MTS Střípky

Kontakt:

Tel. 732933801
e-mail: mazoretky.ddm.mt-soutez@seznam.cz
Den konání:

9. 1. 2021

Místo konání:

Tělocvična Integrované střední školy Moravská Třebová
J. K. Tyla 1275/6, Moravská Třebová
GPS: 49.7593794N, 16.6555108E

Charakteristika soutěže: Nepostupová soutěž v Twirlingu
Soutěžní třídy:

A, B, C

Soutěžní disciplíny:

Taneční tým, X-strut, 1PH, 2PH, RTD, RTS
Pro výk.třídu A – Level 1, B - příprava Level 1, C – začátečníci

Startovné:

Sólo

200Kč

Duo

350Kč

Taneční tým

800Kč

Uzávěrka přihlášek:

nejpozději 9. 12. 2020 nebo i dříve (po naplnění kapacity)

Přihlášky najdete zde:

http://mazoretky.trebova.eu/
https://www.facebook.com/MazoretkyStripkyMoravskaTrebova/

Přihlášky zasílejte na e-mail mazoretky.ddm.mt-soutez@seznam.cz
Po uzávěrce bude každému týmu přidělen variabilní symbol a odeslán e-mailem na adresu,
ze které nám odešlete řádně vyplněnou přihlášku. Pod těmito variabilními symboly uhraďte
startovné v plné výši nejpozději do 18. 12. 2020 na číslo účtu 2700727015/2010. Do
poznámek uveďte i název Vašeho souboru, pro úplnou kontrolu.
V případě, že budete chtít vystavit fakturu, uveďte nám to v přihlášce a napište do ní všechny
fakturační údaje (celý název organizace, adresu, IČO) a platbu proveďte až po obdržení
faktury (jiný postup nebude akceptován). Těm, kteří fakturu nechtějí, na soutěži předáme
doklad o provedené platbě.

Ocenění:

Medaile pro první 3 místa, diplom a účastnický list
Poukaz od poroty SMTČR

Odborná porota:

Tereza Rejlová
Veronika Kadlecová
Natálie Zikmundová
Nikola Zlámalová
Pravidla a hodnocení soutěže jsou dle SMTČR

http://www.nbta.cz/pool/mazoretky/upload/Propozice_NBTA-0820202021_2.pdf

Předběžný čas soutěže: 8:00 – 17:00
Otevření objektu dle startovní listiny, nejpozději od 7:00 hodin

Divácké vstupné:

Dospělí

80Kč

Děti

30Kč

Dětí do 6 let zdarma
1 vedoucí skupiny, uvedené v přihlášce, zdarma

Startovní listina:
•

Bude zaslána společně s harmonogramem vedoucím nejpozději sedm dní před
konáním soutěže

•

Aktuální startovní listina bude po registraci vyvěšena v místě konání na několika
viditelných místech

Hudba:
•

Hudbu prosíme zasílat do 5. 1. 2021 ve formátu mp3 na e-mail:
mtperla@seznam.cz

•

Každá skladba bude označena: kategorie, výk. třídou, zařazení, celým jménem
soutěžící + název a čas choreografie

•

Npř. RTS – B – Juvenilie – Karolína Šťastná - Chris Brown – Heat - 2:00

•

Jako zálohu s sebou hudbu na Flash disku ve formátu MP3

•

Vedoucí odpovídá za technickou kvalitu záznamu

Další informace k soutěži: Při nenaplnění v jednotlivých kategoriích alespoň třemi
soutěžícími bude kategorie zrušena nebo bude-li to možné sloučena ( B+C).

Registrace:




Při vstupu do budovy vedoucí nahlásí příjezd soutěžících
Každý soutěžící musí u registrace předložit doklad k doložení věku (průkazku
pojišťovny, OP nebo jiný)
Registrace soutěžících bude probíhat u startu, s sebou i twirlingový průkaz

Parkování:


Nedaleko parkoviště PENNY MARKET, další parkovací místa budou upřesněny před
soutěží.

Pozor:





Prosíme všechny, aby si vzali přezůvky s sebou! Kdo je mít nebude, pak bude
muset být bos! (NÁVLEKY NEBUDOU TOLEROVÁNY). U vchodu bude stát služba,
která to bude kontrolovat
Do tělocvičny je přísný zákaz nošení jídla a otevřeného pití
Prosíme, nechat třpytky doma!!!
Kamínky a různé jiné ozdoby v přiměřené míře jsou povoleny
(PODLAHA V TĚLOCVIČNĚ JE NOVÁ)

Občerstvení bude zajištěno v budově


teplé a studené nápoje, párek v rohlíku, drobné cukrovinky atd.
(dle aktuální epidemiologické situace a platných opatření)

Materiální odpovědnost:




Dopravu si hradí soutěžící
Po dobu celé soutěže jsou zákonní zástupci (vedoucí skupin) plně odpovědní za
jednotlivé členy svého souboru a v případě poškození zařízení ISŠ, či jiných věcí
nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny
Soutěž není pojištěná.
KAPACITA PŘIHLÁŠEK JE OMEZENÁ!!!

Těšíme se na vás ☺

