pořádá

7. ročník
soutěže

TORNÁDO
mezinárodní nepostupovou soutěžní přehlídku mažoretek

PROPOZICE
platné od 1. 11. 2018

Pořadatel:

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., Na Mýtě 1556/10,
700 30, Ostrava – Hrabůvka www.radamok.cz

Datum:

sobota 23. března 2019

Místo soutěže:

aula VŠB – TUO, ul. 17. listopadu 15/217, Ostrava – Poruba

Uzávěrka přihlášek:

1. 3. 2019

Kontaktní osoba:

Hanka Orlíková, tel.: +420 702 285 873, e-mail: tornado@radamok.cz

Webové stránky:

www.tornadoostrava.cz

Všichni účastníci soutěže Tornádo 2019 mají zřízené Úrazové pojištění platné v den a místě konání
soutěže.
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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE BATON
F = FORMACE
MF = MINIFORMACE
S = SÓLA
DT = DUA, TRIA
2S = 2BATON SÓLA
2DT = 2BATON DUA, TRIA

VĚKOVÉ KATEGORIE
Little Kadetky – do 7,99 let
Kadetky – od 8 do 11,99 let
Juniorky – od 12 do 14,99 let
Seniorky – od 15 let

V každé soutěžní kategorii jsou otevřeny všechny věkové kategorie. Stejná soutěžící může startovat
maximálně jednou v každé soutěžní kategorii – není dovolen dvojí start.
Podmínky věkové kategorie:
Určení rozhodného věku pro zařazení do věkové kategorie:
• u F a MF se určuje věkovým průměrem všech soutěžících v dané soutěžní formaci,
• u S a 2S odpovídá věku soutěžící,
• u DT a 2DT odpovídá věku nejstarší soutěžící v dané soutěžní formaci.
Na základě určení rozhodného věku budou formace či sóla zařazeny do kategorie dle výše uvedených
věkových kategorií. Rozhodný věk pro veškeré výpočty je dán k 31. 12. 2019.
Důležitý je celkový věkový průměr formace, nepodávejte tedy prosím protest proti tomu, že věkový
rozdíl je v některých případech u nejmladší a nejstarší soutěžící velký. Dáváme v této soutěži prostor
všem soutěžícím.
Minimální počet přihlášených v jedné věkové kategorii je 5 soutěžních formací. V případě menšího počtu
přihlášených formací se kategorie můžou sloučit s kategorií starší a v případě, kdy se jedná již o nejstarší
kategorii, bude kategorie sloučena s nižší věkovou kategorií. Počet soutěžících skupin je omezen
kapacitou sálu. V případě velkého počtu přihlášených formací do dané kategorie si pořadatel vyhrazuje
právo nepřijímat další přihlášky do dané kategorie, případně danou věkovou kategorii rozdělit
na „mladší“ a „starší“. O případném sloučení či rozdělení rozhoduje pořadatel vydáním časového
harmonogramu.
Podmínky soutěžní kategorie:
Počet soutěžících v soutěžních kategoriích je následující:
SÓLA
DUA, TRIA
MINIFORMACE
FORMACE
2BATON SÓLA
2BATON DUA, TRIA
1 soutěžící
2–3 soutěžící
4–7 soutěžících
8–25 soutěžících
Soutěží se pouze s náčiním baton. V tomto ročníku nejsou otevřeny kategorie MIX, POMPON, FLAG.
Podmínky výkonnostní třídy:
Prvotní zařazení provádí osoba odpovědná za přihlášení do soutěže, a to za následujících podmínek:
Do výkonnostní třídy „A“ jsou zařazeni soutěžící, kteří se kvalifikovali na finále:
- MČR výkonnostní skupiny A, nebo
- Mistrovství Moravy a Mistrovství Čech pro MAC, CMA nebo
- 1. – 6. místo MČR v NBTA,
- nezáleží na tom, zda postup využili (odstartovali), nebo ne.
Do výkonnostní třídy „B“ jsou zařazeni soutěžící, kteří:
- nejsou zařazeni do výkonnostní třídy „A“.
Zohledňují se asociace IFMS, MAC, CMA, NBTA.
Konečné určení výkonnostní třídy určuje pořadatel ve zveřejněném časovém harmonogramu, proti
tomuto rozhodnutí je možné podat protest do 2 dnů od zveřejnění časového harmonogramu.

2

HUDBA
Délky skladeb pro jednotlivé kategorie:
FORMACE
2:00 – 4:00 min
MINIFORMACE
1:15 – 2:00 min
SÓLA; 2BATON SÓLA
1:15 – 1:45 min
DUA, TRIA; 2BATON DUA, TRIA 1:15 – 1:45 min
Soutěžní skladby můžete zasílat na e-mail tornado@radamok.cz do 18. 3. 2019. Následně po potvrzení
přijetí skladeb se pak nemusíte o Vaši hudbu na soutěži starat. Skladby označte zkratkou soutěžní
kategorie, názvem klubu a skladby/choreografie popř. jménem soutěžící (pro S a DT) –
tj. MF_KADETKY_KLUB_SKLADBAneboJMÉNO.
Pokud skladbu nezašlete předem, přineste ji zvukaři (vrchní řady uprostřed v sálu) minimálně 10 minut
před startem dané formace. Skladby dodávejte v běžných hudebních formátech na CD, kde bude pouze
jedna skladba. V případě nejasností s formátem Vaší skladby nás kontaktujte na mailu. Prosíme vedoucí,
aby měli na místě záložní CD nebo USB disk se soutěžní skladbou!
HODNOCENÍ
Porotu tvoří odborníci z různých tanečních a pohybových odvětví. Bude vylosován předseda poroty.
V případě shody v bodování rozhoduje vyšší známka udělená předsedou poroty.
Kritéria hodnocení
1. Choreografie
2. Technika provedení
3. Práce s hůlkou
V každém okruhu je možno získat od jednotlivých porotců až 10 bodů, tedy max. možný počet
dosažených bodů od jednoho porotce je 30.
Nástup a odchod, který se nehodnotí, by měl být krátký, jednoduchý a je bez choreografie a hudby.
Nastupuje se z prvního patra sálu vpravo při pohledu z pódia a odchází se vlevo při pohledu z pódia.
OCENĚNÍ
1. - 3. místo v kategorii F a MF bude odměněno medailí pro každou soutěžící a vedoucí, v kategorii S, 2S a
DT, 2DT bude odměněno 1. - 3. místo medailí pro každou soutěžící. Prosíme vedoucí, aby se účastnili
společného nástupu při vyhlašování výsledku spolu se soutěžícími.
STARTOVNÉ
100,- Kč za každý start soutěžícího. Startovné se platí hotově na místě při registraci. Po předchozí
domluvě je možná platba i v eurech.
VSTUPNÉ PRO DIVÁKY

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

50,- Kč/nad 15 let
25,- Kč/dítě 6–14 let
Zdarma/děti do 5 let
2 trenéři/vedoucí ke klubu zdarma

7:00 akreditace
8:15 schůzka vedoucích
8:30 otevření sálu pro diváky
9:00 zahájení soutěže

Z časových důvodů nejsou možné prostorové zkoušky na pódiu. Nákres pódia bude zveřejněn zde:
www.tornadoostrava.cz/ke-stazeni/8_-rocnik---2019 nejpozději 1. 1. 2019. Upozorňujeme, že na pódiu
je dvojí povrch – parkety/koberec. Děkujeme za pochopení.
Harmonogram bude zveřejněn nejpozději 18. 3. 2019 na webových stránkách a zaslán e-mailem
přihlášeným.
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PŘIHLÁŠOVÁNÍ
Přihlášku do soutěže Tornádo 2019 a informace k vyplnění přihlášky naleznete ke stažení na webových
stránkách www.tornadoostrava.cz v záložce „Přihlášení“. Přihlášky zasílejte na e-mail
tornado@radamok.cz. Pro doručení přihlášky můžete využít zabezpečenou cestu předání přihlášky –
přihlášku odešlete e-mailem v zaheslovaném RAR archivu a heslo k RAR archivu nám zašlete na
kontaktní telefon.
DALŠÍ INFORMACE
Přihlášením do soutěže stvrzujete, že uvedené informace jsou pravdivé a máte souhlas zákonných
zástupců všech přihlašovaných se zpracováním osobních údajů třetí osobou a souhlasíte s využitím
audiovizuálních záznamů pořízených na soutěži ke zpravodajským a propagačním účelům. Také
souhlasíte s tím, že výsledky soutěže jsou veřejné a budou zveřejněny v místě konání a na webu soutěže.
Klamné informace zejména o věku soutěžících jsou důvodem k vyřazení ze soutěže.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností atd. Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté
věci, budou uloženy u pořadatele po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány.
Propozice jsou pro všechny účastníky závazné a jejich porušení ve stanovených bodech může být
důvodem k diskvalifikaci, popř. účasti mimo soutěž. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
propozic, o které budou všichni aktuálně přihlášení informováni.
Těší se na vás

Tým organizátorů RADAMOK
Akce se koná za finanční podpory Městského obvodu Ostrava – Jih.
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