PRIHLÁŠKA
Na stretnutie vedúceho, trénera, národného porotcu,
3.11.2018 od 10.00 hod
Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov

Meno a priezvisko : ................................................................................................................
Dátum narodenia: ……………..……………………………………………………………
Adresa : ………………………….…………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………… Telef. Kontakt : ………………………………
Dosiahnuté vzdelanie : ………………………………………………………………………..
Absolvované kurzy a školenia v oblasti tanca a športu: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Materský klub : ………………………………………………………………………………

Začiatok aktívnej činnosti v pozícií trénera alebo vedúceho súboru:………………………

Mám záujem o školenie :

vedúceho, trénera, porotcu, začínajúceho porotcu
/ nehodiace sa prečiarknite/

V ………….............................

Podpis účastníka……………….…………

Predbežný program:
10.00








Pre vedúcich a trénerov
zhodnotenie a priebeh súťažnej sezóny, pripomienky,
zhodnotenie účasti súborov na ME
aktuálne informácie zo zasadaní komisie porotcov MWF a prezídia MWF
informácie o prípravach MSR 2019
zmena systému prípravy a skúšok národných porotcov
kalendár súťaží a zmeny a doplnenia v pravidlách pre rok 2019
Diskusia, rôzne
13.00-14.00 Obed

14.00-17.00 Pre porotcov a záujemcov o prípravu na skúšky nových porotcov
 Pravidlá mažoretkového športu
 Obsah testov
 Príprava práce záujemcu z rozborom problematiky mažoretkového športu.
 Práca v objeme max 10 -15 strán podľa zvolenej témy – voľba témy, obsahu…
 Príprava prezentácie v powerpointe
 Výber tém a konzultantov ( napr. Hodnotenie Oblasti C – práce s náčiním
v disciplíne pompom,
Kritéria a hodnotenie oblasti B – pohybová technika v disciplíne pompom veková
kategória senior
Hodnotenie oblasti A – Choreografia v disciplíne Klasický baton...
 Obsah práce
 Podmienky úspešného absolvovania skúšky
 Doporučenia a konzultácie
Informácia pre prihlásených na skúšky porotcov 2019:
 Prihlášku doručiť do 28.10.2018
 2. časť Stretnutia a skúšok porotcov - Termín vo februári 2019
 Do tohto termínu bude prebiehať individuálna príprava, konzultácie a príprava práce.
10 dní pred stanoveným termínom záujemca odošle svoju prácu VV AMAS.
 Skúšky budú prebiehať nasledovne:
-

Test
Prezentácia práce max 10 minút
Prezentácia v PowerPoint
Vyjadrenie konzultanta, diskusia komisie s autorom práce
Zhodnotenie , udelenie certifikátov
Za VV AMAS
Elena Martinková

