3. ročník MiKaDo Open
Termín konání: 26. ledna 2019
Uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2019 (zaslat formou e-mailu)
Místo konání: ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná
Adresa: Einsteinova 2871, 733 01, Karviná – Hranice
Kontakt: mazoretkymikado@seznam.cz
Webové stránky soutěže: www.mazoretkymikado.cz
Časový harmonogram: (podrobnější harmonogram zveřejníme po uzávěrce přihlášek)
7:30 otevření sálu
7:30 – 8:45 registrace
9:00 zahájení soutěže
Soutěž se koná dle pravidel MČR (IFMS).
Kapacita soutěže:
Počet startujících choreografií je omezen. Po dosažení kapacity soutěže či uzávěrce přihlášek
již nebude přijata žádná choreografie.
Zaslání přihlášky:
Přijata bude pouze přihláška, která bude vyplněna správně (pozor na vyplnění příjmení a
jména ve správném pořadí). Je nutné vyplnit všechny požadované údaje.
Soutěžní kategorie:
sólo (1 soutěžící) – baton, 2baton, pompom
duo/trio (2–3 soutěžící) – baton, 2baton, pompom, mix
miniformace (4–7 soutěžících) – baton, 2baton, pompom, mix
Duplicitní přihlášení není povoleno. Jedna soutěžící nemůže startovat v dané kategorii vícekrát.
Věkové kategorie:
Budou rozděleny podle počtu soutěžících tak, aby byly všechny rovnoměrně naplněny.
Sólo: zařazení soutěžící vychází z věku dosaženého v roce konání soutěže. Při rozdělování do
věkových kategorií může být přihlédnuto také k přesnému datu narození.
Duo/trio: zařazení soutěžících vychází z průměru věku dosaženého v roce konání soutěže.
Miniformace: zařazení soutěžících vychází z průměru věku dosaženého v roce konání
soutěže.
Registrace:
U registrace bude přítomen pouze vedoucí, děti je možné předem odvést do šatny. Vedoucí
může být vyzván k doložení věku všech přihlášených (kartička pojištěnce, pas, občanský
průkaz, průkazky NBTA, MAC, Žákovský průkaz). Fotokopie dokumentů budou
akceptovány, pokud budou jasně čitelné a bez známek grafických úprav.
Časový limit:
1:15 – 1:30 (tolerance ± 5 vteřiny)
při nedodržení časového limitu bude formace penalizována
Startovné: 100 Kč za start/osobu
Vstupné:
děti do 15 let – zdarma
dospělí – 50 Kč
při vstupu do sálu je každý povinen prokázat, že zaplatil vstupné/startovné

Hudební doprovod:
Vlastní hudba na USB flash disku. Vedoucí předává USB zvukaři před svým soutěžním
vystoupením – odpovídá za technickou kvalitu záznamu a přesné určení skladby k soutěži.
Prosím vedoucí, aby byli přítomni u zvukaře vždy s předstihem.
Nástup a odchod:
Jednoduchý, krátký nástup bez hudebního doprovodu. Nástup ani odchod není součástí
hodnocení poroty.
Nástup z pravé zadní strany (z pohledu diváka), odchod na pravou přední stranu (z pohledu
diváka).
Startovní listina:
Bude zaslána vedoucím nejpozději týden před konáním soutěže. Každé startující formaci bude
přiděleno číslo, které bude neměnné, a to i v případě odhlášení některých soutěžících
(startovní číslo bude neobsazeno). Aktuální startovní listina po registraci bude vyvěšena
v místě konání na několika viditelných místech.
Hodnocení, porota:
Porota bude složena minimálně ze čtyř odborníků v mažoretkovém sportu. Hodnotit se bude
známkami 1 – 10 v oblastech:
- choreografie a kompozice (využití prostoru, ztvárnění hudby, pestrost obrazců…)
- pohybové techniky (technika nášlapu, držení těla a paží, ladnost pohybu…)
- práce s náčiním (správnost provedených prvků, obtížnost, pestrost prvků…)
Vyhlašování:
Na vyhlášení nastoupí vždy všechny soutěžící ve vyhlašované kategorii. Po nástupu budou
moderátorem vyhlášena první tři místa. Celkové výsledkové listiny budou vyvěšeny na
viditelném místě.
Rozpis vyhlášení jednotlivých kategorií bude dodán spolu s časovým harmonogramem.
Zázemí:
Každému souboru bude pořadatelem přidělen prostor na převlékání. Buďte, prosím,
ohleduplní k ostatním. Za odložené věci pořadatel nezodpovídá. Udržujte v šatnách čistotu.
Soutěžní plocha: 12x12m
Obuv:
Povoleny pouze gymnastické cvičky, jarmilky, piškoty, jazzová obuv. V soutěžní hale je
přísně zakázáno pohybovat se v obuvi na podpatku.
Stravování:
Bufet bude v místě konání.
Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje.
Doprava:
Každý klub si zajišťuje dopravu na vlastní náklady.
MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!
Mažoretky a trenérky MiKaDo Karviná ☺

