STARTING CUP 2020
Hradec Králové
Nepostupová mažoretková soutěž určená pro začínající i profesionální týmy bez
ohledu na registraci v asociaci CMA.
Datum konání : neděle 1. 3. 2020
Místo konání : sportovní hala TJ Slavia Hradec Králové, Víta Nejedlého 1216
Pořadatel: Czech Majorettes z.s. (CMA)
Organizátor: A-TEAM Hradec Králové z.s., Jana Koláčková, tel. 777 037 111
Moderátorka: Adéla Vavrušková
Registrace: vstupní prostory haly 8,00 – 11,00h
Začátek soutěže: od 9,30
Prostorové zkoušky: 8,00-9,15h.
Rozměry soutěžní plochy: pódia 12 x 12m, příchod na plochu zprava z pohledu poroty, defilé
30 x 15 x 30 metrů dle nákresu CMA.
Přihlášky: do 15.2.2020 přes web www.c-m-a.cz
Disciplíny: PROFI a HOBBY úroveň
DEFILÉ POM
PODIO BAT, POM, MIX
SÓLOFORMACE BAT, POM, MIX, FLAG, ACROBATIC BATON

Startovné: 100,- Kč za osobu a disciplínu. Startovné v disciplíně sólo 200,- Kč za osobu.
Startovné lze hradit předem na účet, případná storna za nemocné jednotlivce vrátíme. Platba
na účet A-TEAMU u Fio banky: 2201296740/2010, variabilní symbol: telefonní číslo na
vedoucí, specifický symbol: 01032020, zpráva: název klubu. Doklad o platbě Vám bude předán
u registrace.
Zvukové nahrávky: zasílejte předem na mail do 23.2.: startingcup2020@email.cz.
Jednotlivé skladby popište dle vzoru:
Např. SOLO_KADET_BAT_PROFI_jméno soutěžící
DUO_JUNIOR_POM_HOBBY_jména soutěžících
MINI_SENIOR_MIX_PROFI_název týmu
PODIO_POM_HOBBY_název týmu
Povrch soutěžní plochy/pravidla pro soutěžící: Baletizol na pódiová vystoupení,
parkety na defilé. V roce 2019 byla v hale dokončena nová podlaha, v hale budou přísná
pravidla: nesmí být používány kozačky, soutěžící nesmí být ozdobeny třpytkami, v celé
hale nebude dovoleno se rozcvičovat s hůlkou (pády hůlky na plochu). Na parkety se
může vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi!!!

Strava: v zasedací místnosti v hale budou vydávány cateringovou společností obědy (kuře
s rýží) a večeře (špagety), cena za jídlo 100Kč, objednávejte též společně s přihláškou na webu.
Stravování je možné i pro diváky, objednávejte mailem do 23.2.: sport.team@email.cz. Časy pro
možnosti vyzvednutí jídel budou uzpůsobeny programu a budou se vydávat v dlouhém
časovém horizontu, aby nikomu nezasahovalo do soutěžního programu.
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 100,- Kč, děti do 15let vstup zdarma. Pro diváky je určen balkón s tribunou.
Soutěžní plocha je určena pouze pro soutěžící, vedoucí a porotu. Na dolní soutěžní palubovku
je možné vstupovat pouze v přezutí a bez podpatků!
Fotodokumentace: z akce bude pořizovat profesionální fotky firma REHO, fotky budou ze
soutěžních vystoupení i z fotokoutku.
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.
Parkování: je možné v okolí haly a na odstavném parkovišti u koupaliště Flošna. Pozor na
správnost parkování v okolí haly, obyvatelé sousedních domů nelení a na přestupky povolávají
policii, upozorňujeme předem, abychom se vyhnuli nepříjemnostem!
Poděkování: Petru Hanušovi (HANY nábytek, matrace) za technickou pomoc s realizací soutěže a
všem ochotným rodičům A-teamu za obětavou pomoc při organizaci soutěže.

Těšíme se na Vás!!!
Jana Koláčková a organizační tým

