Vánoční cup 2019
Dolní Břežany u Prahy
Datum konání : neděle15. 12. 2019
Místo konání : Na vršku 290, Dolní Břežany
Vyhlašovatel soutěže: Czech Majorettes, z.s.
Místní pořadatel: Czech Majorettes, z.s.
Moderátor: Milan Řezníček, rádio Vysočina
Informace k akci: Jana Šichová, prezidentka CMA, prezident@c-m-a.cz
Registrace: vstupní prostory haly 9,00 – 11,00h (či dle dohody)
Začátek soutěže: 10,00 hod., hala otevřena od 9,00h.
Prostorové zkoušky: do 9,45 h.
Rozměry soutěžní plochy:
Pódiové skladby: 12 x 12m na ploše povrch baletizol, příchod na plochu zleva z pohledu
poroty.
Pravidla: Soutěž se neřídí pravidly asociace CMA ani jiných.
Program:
Dopolední program od 10,00h:
• 9,50h Briefing vedoucích na ploše u zvukaře
• 10,00h Sóloformace BAT, MIX,2BAT, POM
• Přestávka na oběd
• Slavnostní zahájení
• Soutěž všech skupin BAT, POM
• Soutěž vánočních choreografií
• HAPPY TIME
• Vyhlášení sóloformací a skupin
•

Předpokládaný závěr cca 17,00hod.

Startovné: 100Kč za osobu a disciplínu. Startovné v disciplíně sólo 100č za osobu.
Občerstvení: V hale je kiosek s občerstvením.
Upozornění – cennosti:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu kamer, fotoaparátů, mobilních telefonů a jiných cenností,
ani za škodu na nich vzniklou. Pořadatel nezajišťuje připojení kamer na přípojku el. proudu.
Diváci: vstupné 100Kč, děti do 15let vstup 50Kč. Pro diváky je určena tribuna. Soutěžní
plocha je určena pouze pro soutěžící, vedoucí a porotu.
Videozáznam : Použití vlastní videokamery je možné pouze v prostoru pro diváky! Není
povoleno napojovat se na přípojky elektrického proudu u zvukaře ani u stanoviště poroty.
Hudba : soutěžní hudbu zašlou vedoucí souborů na mail vanocnicup2019@email.cz do
11.12.2019. Jednotlivé skladby je potřeba odeslat v náležitém formátu dle pokynů CMA:
Např. KADET_PODIO_POM_název týmu. Pro jistotu však mějte hudbu i na USB nosiči.
Fotodokumentace akce: akci bude dokumentovat firma REHO, fotky bude možné na místě koupit.

Pořádek: prosíme mažoretky i diváky, aby v hale udržovaly pořádek, odpadky dávali do košů
a nezůstávaly na tribuně a v šatnách.

Těšíme se na Vás!!!

