
DDM Budík při Základní škole Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání: 15. 10. 2016 
 
Místo konání: Sokolovna TJ Sokol Moravské Budějovice 
 
Pořadatel: Mažoretky Repetky DDM Budík v Moravských Budějovicích 
 
Kontakt: Jarmila Reháková, tel. 601 361 883, e-mail: jarcarehakova@seznam.cz 
 
Startovné:  100,- Kč (při každém startu) 
 
Vstupné:  30,- Kč za osobu                     
   Děti do 15 let zdarma                
                  Dvě vedoucí skupiny zdarma                      
                  Vstup pro diváky od 8:30 hod  
 
 Disciplíny: Baton 

 VF (minimálně 8 soutěžících) 
- MF (4 – 7 soutěžících) 

 Sólo  

 Duo - trio 
VF Pom - pom 

 minimálně 6 soutěžících 
 
 Věkové kategorie formace a miniformace* 
1. kategorie MINIDĚTI  (průměr 6,0) 
2. kategorie DĚTI (průměr 6,1- 8,0) 
3. kategorie KADETKY ml. (průměr 8,1 – 10,0) 
4. kategorie KADETKY st. (průměr 10,01- 12,0) 
5. kategorie JUNIORKY (průměr 12,1– 15,0) 
6. kategorie SENIORKY (průměr od 15,1) 
7. kategorie RODIČOVSKÉ TÝMY  
 
 
 



 
 
Věkové kategorie sólo, duo, trio* 

1. Děti (do 8 let) 

2. Kadetky (9 – 11 let) 

3. Junior (12 – 14 let) 

4. Senior (15 a více) 

 

*Počítá se věk dosažený v roce konání soutěže 

 

Při nedostatečném množství přihlášených skupin bude kategorie sloučena s jinou. Minimální množství přihlášených ve věkové 

kategorii je 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na přeřazení přihlášené choreografie do jiné kategorie z důvodu doplnění počtu.  

 
 
 
 
 
Časový limit:  

 sólo, duo, trio  - min. 1:00 - max. 1.30 

 miniformace    - min. 2:00 - max. 2:30 

 velké formace  - min. 2:30 - max. 4:00 
 
Hudba: 

 Soutěží se na vlastní skladbu, na CD, ale lépe na flash disku, kterou předá vedoucí před vlastní soutěží zvukaři, ten si 
hudbu uloží podle kategorií a startovních čísel a pak už nebude nutná vaše přítomnost. Hudbu je možno zaslat spolu 
s přihláškou a poté jen zkontrolovat u zvukaře. 

 Nástup a odchod dle vlastního uvážení jsou možné s hudbou i bez.  Vedoucí odpovídá za technickou kvalitu záznamu a 
přesné určení skladby k soutěži. 

 
Ocenění:  
 
1. - 3. místo - diplom, medaile.  Pro všechny účastnické listy a pro neumístěné drobné dárky a upomínkové předměty.     
 
Předběžný časový harmonogram:       
                   Od 7.15 registrace       
     V 9.00 začátek soutěže     
Přesný časový harmonogram bude upřesněn po uzavírce přihlášek.   
 
Technické zázemí: Taneční prostor 12x12m  (parketová podlaha), stropy dostatečně vysoké.     

 

Šatny: Každý tým bude mít vyčleněn svůj prostor.  
               Za odložené věci v šatnách během soutěže pořadatel neručí!  
 

Občerstvení: Po celou dobu soutěže bude v provozu bufet s občerstvením (limo, káva, párek 
                        v rohlíku, klobása, sladkosti aj.). 

 

Parkování: Parkování osobních vozů v okolí sokolovny a na přilehlém parkovišti, parkování  
                    autobusů na vyhrazeném parkovišti. 
                         
                                  
 
Přihlášky zasílejte e-mailem do 10. 10. 2016. 
Pro každou kategorii musí být přihláška vyplněna samostatně.    
 
 

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že se Vám u nás bude líbit.            
 

Mažoretky Repetky Moravské Budějovice 
 
 
 

 


