ONLINE ŠAMPIONÁT CMA 2021

Datum konání:

29.5.2021

Místo konání:

online událost, živý veřejný přenos na YouTube (odkaz bude
zveřejněn na sociálních sítích pořadatele)

Pořadatel:

CMA

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Jana Šichová, 774 741 223 (prezident@c-m-a.cz)

Přihlášky:

Přihlášky formou formuláře googleforms jsou zveřejněny na
webových stránkách www.c-m-a.cz a deadline pro uzávěrku
přihlášek je 30. 4. 2021
pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek dříve
v případě, že dojde k naplnění kapacity soutěže

Startovné:

100,- Kč/choreografie
startovné je splatné na účet pořadatele na základě faktury,
která bude zaslaná na mail v uvedený v přihlášce, bez
uhrazeného startovného nebude umožněn start

Ocenění:

vítězové jednotlivých kategorií získají titul Šampion CMA, obdrží
diplom v elektronické podobě a medaili (medaile budou zaslány
poštou, případně bude domluveno osobní předání)
kompletní výsledková listina bude zveřejněna po skončení
soutěže na webových stránkách pořadatele

Harmonogram soutěže:

zahájení: 9:00
podrobný harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek

Pravidla:

soutěž se řídí pravidly CMA/MWF 2021
soutěž je určena pouze pro sóla, dua/tria, miniformace
výjimka byla určena pro sólo 2BAT junior, sólo POM muži
soutěž je otevřena pro:
SÓLO BAT (děti,kad, jun, sen)
SÓLO 2BAT (jun, sen)
SÓLO POM (děti,kad, jun, sen)

SÓLO ACROBATIC BAT (kad, jun, sen)
SÓLO MACE (jun,sen)
DUO/TRIO BAT (děti,kad, jun, sen)
DUO/TRIO POM (děti,kad, jun, sen)
DUO/TRIO ACROBATIC BAT (kad,jun,sen)
DUO/TRIO MACE (jun,sen)
MINIFORMACE BAT (děti,kad, jun, sen)
MINIFORMACE POM (děti,kad, jun, sen)
MINIFORMACE MIX (kad, jun,sen)
Soutěž není rozdělena na výkonnostní třídu PROFI a HOBBY

Porota:

soutěž hodnotí porotci CMA včetně technického porotce. Porota
bude sledovat přenos na jednom místě společně, bude rovněž
snímána kamerou

Technické parametry soutěže:
Soutěžní vystoupení bude vysíláno přes instagramový profil (živé vysílání) soutěžící mažoretky,
případně týmu.
Na základě časové harmonogramu, který bude předem zaslán soutěžícím, spustí soutěžící své živé
vysílání.
Vše ostatní zařídí pořadatel (přenos na YouTube, …). Pořadatel bude připraven ve spolupráci
s technickým týmem řešit i případně organizačně-technické problémy. Soutěžící pouze v daném
časovém okamžiku předvede svou soutěžní choreografii.
POZOR – instagramový profil, na kterém bude soutěžící vysílat nesmí být uzamčený/soukromý, musím
být veřejně přístupný.
Natáčení musí probíhat tak, aby byl telefon pořizující záznam na šířku (aby obraz, který se bude
promítat, byl na celé obrazovce). Choreografie musí být snímána z čelního pohledu.
Nejsou povolena videa ze záznamu, bude hodnoceno vystoupení převedené naživo.

VHODNÉ MÍSTO NA SOUTĚŽ:
Všichni soutěžící si zajistí vhodné prostory (vnitřní/venkovní) pro soutěž. Nedoporučujeme, aby
mažoretka cvičila ve svém pokojíčku, kde nemá prostor. Porota bude hodnotit všechny tři oblasti A,B,C
a byla by škoda, kdyby byly mažoretce strženy body za prostor v choreografii.
Při využití veřejných prostor žádáme o dodržení všech bezpečnostních opatření jako je nošení roušek
(kromě soutěžící), rozestupy, desinfekce aj.
Všechny soutěžící budou mít na sobě kostým a budou připraveny tak, jako by se jednalo o standardní
soutěž.
Příklad průběhu soutěže:

Jsem tým XY, sólo kadet BATON startuje v 10:05, v 10:05 se tým XY připojí na své živé vysílání v rámci
instagramu, kam se připojí i náš technický tým (nemusíte nic potvrzovat ani sdílet), jen je důležité mít
veřejný profil (nesmí být zamčený)! Náš technický tým bude sdílet vaše živé vysílání na veřejném
YouTube kanálu. Do komentářů v živém vysílání vám naše asociace pošle pokyn „START“, aby jste na
druhé straně věděli, že je vše připraveno a soutěžící může začít. Bez pokynu prosím nezačínejte. Po
skončení choreografie vypne tým XY živé vysílání a záběr bude směřovat na porotu, která hodnotí
předvedenou choreografii vystoupení. V průběhu hodnocení se připravuje vystoupení – vysílání další
soutěžící.
V pauzách mezi kategoriemi a disciplínami se můžete těšit na komentáře s hodnocením choreografií
od známých mažoretek či vedoucích a porotců.

Těšíme se na Vás �
Tým CMA

