
Mažoretky Charlie z.s. 
Hradec nad Moravicí  

 

 
 

pořádá 

7. ročník nepostupové soutěže 

 

HRADECKÁ HŮLKA 
 

 

 

Pořadatel soutěže:  Mažoretky Charlie z. s. Hradec nad Moravicí 

 

 

Druh soutěže:  Nepostupová soutěž sóloformací a skupin 

   BATON + POM-POM 

 

 

Kde:  Sportovní hala ZŠ v Hradci nad Moravicí   

  (ulice Opavská 217, Hradec nad Moravicí 74741) 

 

 

Kdy:   16. února 2019 (sobota)  

 

 

Termín přihlášek:  do 20. ledna 2019 

 

 

Přihlášky zasílejte na email: hradeckahulka@seznam.cz   

(K přihlášení soutěžících, prosím, dodržte postup daný v přihlášce) 

 

Startovné:  100,- Kč za každou soutěžící, za 1 disciplínu 

  Platí se hotově na místě při registraci.  

Pozn.: v případě potřeby přítomnosti rodičů u přípravy týmu, platí rodič taktéž startovné ve 

výši 100,- Kč, maximální počet rodičů v šatně je 1 rodič na 10 dětí.  

 

Vstupné:  100,- Kč za osobu 

  

 

Časový harmonogram bude přihlášeným týmům zaslán nejpozději do 11. 02. 2019 



PROPOZICE 
 

Soutěžní kategorie: 

BATON: POM-POM: 

sólo  

 
sólo  

duo – trio  

 
duo – trio  

 mini (4–7 členů)  

 
mini (4–7 členů)  

 pódiová sestava (8-25 členů)  

 

defi 

 

pódiová sestava (8-25 členů)  

 sólo 2BAT (pouze ve výkonnostní třídě A) 

 
 

duo 2 BAT (pouze ve výkonnostní třídě A) 

 

 

 

 

 
defilé (8-25 členů) 4x 25 m 

  

Věkové kategorie: 

• littlekadetky (do 7 let) 

• kadetky (8–11 let) 

• juniorky (12–14 let) 

• seniorky (15 a více let) 

 

 ! Rozhodující je věk dosažený v roce konání soutěže, tj. 2019!! 

U miniformace, pódiových sestav a defilé rozhoduje věkový průměr, avšak u sóla a dua – tria musí 

věk odpovídat dané věkové kategorii!  

 

Časový limit: sóloformace 1:15´ – 1:30´, pódiová sestava a defilé 2:30 – 3:30 

 

Nástup a odchod: 

Bez hudebního doprovodu.  Zprava z pohledu diváka. 

 

Hudba:  

Na CD, flash disk (není možné přehrávat hudbu z MP3, MD – minidisk, MC – kazety) 

 

Soutěžní plocha:  

12 x 12 m, defilé 4x 25 m.  

 

Obuv:  

Kozačky, jarmilky (gymnastické cvičky, piškoty).  

Pozn.: V případě, že nebude k dispozici cvičební plocha, má pořadatel právo na změnu obuvi, toto 

bude včas oznámeno.  

 

Ocenění:   

Pro 1. – 3. místo jsou připraveny medaile a diplomy. 

 

Občerstvení pro účastníky: 

Občerstvení pro účastníky a hosty bude zajištěno formou bufetu v jídelně ZŠ. 

 

Parkování: 

Bude pořadatelem zajištěno v okolí ZŠ. 

 

Kontaktní osoba pro případné informace a dotazy: 

Marcela Tesařová 

m.tesarova.com@seznam.cz  

mobil: +420 732 245 221 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

Za mažoretky Charlie, předseda z. s. Tomáš Hoza 


