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PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR 

          Mažoretky ELLA Malacky 

          Stupavská 42 

          90101 Malacky 

          Zodpovedné osoby: Ing. Daniela Bukovská, Martina   

                                        Danihelová, Kristína Horecká 

 

SPOLUORGANIZÁTORI 

          Asociácia mažoretkového športu Slovensko 

          v zastúpení: Elena Martinková/prezident asociácie 

           

    

 

NÁZOV SÚŤAŽE: 

ELLA CUP 2019 

 

TERMÍN SÚŤAŽE: 

  8. júna 2019 

 

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: 

  Športová hala Malina, Sasinkova 2, 901 01 Malacky (nachádza sa v blízkosti križovatky  

a supermarketu BILLA) 

 

DRUH SÚŤAŽE: 

  Medzinárodná  priateľská  nepostupová  súťaž mažoretiek v nasledovných disciplínach: 

veľké formácie: baton, pom-pom, mix, flag, klasické mažoretky pom-pom, 

rodičovské tímy 

defilé: baton, pom-pom, klasické mažoretky baton 

malé formácie: baton, pom-pom, mix, flag, mace (sólo), twirling (sólo) 
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ŠTARTOVNÉ: 

štartovné 5 €/ 1 osoba/ 1 štart ( + náhradníčky). Štartovné je potrebné zaplatiť           

v hotovosti v deň konania súťaže  pri akreditácii. 
 

ÚČASŤ V SÚŤAŽI: 

Pre účasť v súťaži  nie je  povinné byť registrovaný v žiadnom mažoretkovom zväze či asociácii 

(IMA, EMA, NBTA, Sekcia mažoretiek a hudobníkov a pod..), súťaže sa môžu zúčastniť členovia 

AMaS, ale i nečlenovia, záujmové organizácie a pod., ktoré sa venujú disciplíne BATON a POM – 

POM. 

Každý mažoretkový súbor môže do jednotlivej súťažnej disciplíny v každej vekovej kategórii 

prihlásiť najviac: 

• dve malé formácie BATON, POM-POM (sólo, duo-trio, mini), MACE (iba sólo), 

TWIRLING (iba sólo) 

• dve malé formácie MIX, FLAG 

• dve veľké formácie BATON, POM-POM, MIX, FLAG, KLASICKÉ MAŽORETKY 

POM-POM, RODIČOVSKÉ TÍMY 

• dve defilé BATON, POM-POM, KLASICKÉ MAŽORETKY BATON 

 

PRIEBEH SÚŤAŽE:  

Súťaž sa riadi platnými pravidlami Súťažného poriadku mažoretkového športu AMaS Slovensko                    

( s výnimkou vekových kategórií pri veľkých formáciách) aj so všetkými novelizáciami, ktoré vstúpili 

do platnosti od roku 2019. Poradie súťažných vystúpení pre každú kategóriu vylosuje organizátor 

a formou štartovnej listiny oznámi poradie súťažiacim. Prípadné zmeny v prihláškach je možné 

nahlásiť najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže t.j. do 28.5.2019. Akceptovať sa budú len zmeny 

v menných zoznamoch, pričom kategórie a disciplíny musia ostať nezmenené. Po tomto termíne 

sú zmeny možné iba v odôvodnených prípadoch, a to len po konzultácií s vyhlasovateľom resp. 

organizátorom súťaže. Po uvedenom termíne sa nesmú vykonávať akékoľvek zmeny 

v prihlásených formáciách. Súbor, ktorý nenahlási zmeny v dostatočnom časovom 

predstihu platí štartovné podľa podaných prihlášok.  

Štartujúca formácia musí byť pripravená pred ohraničenou plochou ( v pódiových skladbách) a na 

štartovacej čiare (defilé). Ostatné súťažiace nesmú stáť za štartujúcou formáciou a rušiť tak 

súťažné vystúpenie rozcvičovaním. 

 

PRIHLÁŠKY: 

  Uzávierka prihlášok je 12.05.2019 

  Adresa odoslania prihlášok: ellacupmalacky@gmail.com 

Deň uzávierky je deň, kedy musia byť prihlášky na uvedene j  ema i love j  adrese,  nie je to deň 

odoslania prihlášky. Organizátor má právo odmietnuť prihlášky podanej po uzávierke.  

Podaním prihlášky udeľuje účastník súhlas, aby v databáze organizátora boli spracované a použité 

mailto:ellacupmalacky@gmail.com
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osobné údaje vedúcich, súťažiacich a skupín, ktoré sa nachádzajú v prihláške, a to pre organizačné 

a evidenčné potreby, pre tlačové informácie a na webovej stránke (v zmysle ust. § 14 zákona      

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Správca 

databázy neposkytne kontaktné údaje iným subjektom bez súhlasu príslušnej osoby. 

  

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 

• Deti : do 7 rokov 

• Kadetky: 6– 11 rokov 

• Juniorky: 12 – 14 rokov 

• Seniorky: 15 a viac rokov 

• Happy moms (rodičovské tímy): 25  a viac rokov 

 

Malé formácie: rozhodujúci je vek dosiahnutý v roku konania súťaže t. j. 2019, bez ohľadu          

na mesiac narodenia. 

Veľké formácie: počíta sa vekový priemer súťažnej skupiny (náhradníčky sa nezapočítavajú). 

Rozhodujúci je vek dosiahnutý v roku konania súťaže t. j. 2019. V prípade, že neskôr po zaslaní 

prihlášky sa bude meniť zloženie skupiny a budú zaradené náhradníčky, vekový priemer sa 

prepočíta a skupina bude zaradená do vekovej kategórie podľa nového vekového priemeru. 

 DETI (do 7,99 rokov) 

 KADET (8 – 11,99 rokov) 

 JUNIOR (12 – 14,99 rokov) 

 SENIOR (15 a viac rokov) 

KONTROLA:  

Na súťaži ELLA CUP môže organizátor alebo osoba ním poverená „náhodným výberom“ kontrolovať vek 

súťažiacich. Vedúca súťažnej skupiny je povinná mať pred nástupom skupiny na súťažnú plochu pripravené 

doklady na overenie veku, ktoré v prípade požiadavky na kontrolu predloží poverenej osobe. Prekročenie 

vekového limitu bude potrestané diskvalifikáciou ( platí aj v prípade, že vyzvané súťažiace sa odmietnu 

preukázať potrebným dokladom).  

 

POROTA: 

Porota je navrhnutá organizátorom súťaže a tvorená z: 

• 3 - 5 hlavných porotcov s platným osvedčením porotcu pre národné alebo 

medzinárodné súťaže AMaS  

• 1 - 2 technickí  porotcovia  

Vo vyhradenom priestore môžu hodnotiť súťažné vystúpenia aj tieňoví porotcovia, ktorí majú 

osvedčenie národného porotcu, ale neboli nominovaní do hlavnej poroty. Výsledkové listiny 

tieňových porotcov nie sú v celkovom hodnotení zarátavané do hodnotenia súťažného vystúpenia.  
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ROZCVIČOVANIE A PRIESTOROVÉ SKÚŠKY: 

V súťažných priestoroch je umožnené rozcvičovanie súťažiacich a možnosť vykonania 

priestorových skúšok (len v čase pred otvorením súťaže ), nie je však povolený oneskorený 

tréning alebo predvádzanie ucelených súťažných zostáv. V takomto prípade môže organizátor 

súťažiace prerušiť a vykázať ich zo súťažného priestoru. Najneskôr 15 min pred otvorením 

súťaže sú súťažné priestory uzatvorené (dodržiava sa tzv. zvukový pokoj). 

 

AKUSTICKÉ SKÚŠKY: 

Akustické skúšky ukončí organizátor podľa organizačných potrieb najneskôr 15 minút pred 

otvorením súťaže. Nosiče audiozáznamov odovzdá vedúci na stanovišti zvukára pred súťažným 

vystúpením. Vedúci zodpovedá za technickú kvalitu záznamu  a presné určenie skladby k súťaži. 

Používa sa hudba reprodukovaná (play-back) z nosičov CD a USB. Nahrávky na MG a minidisk nie 

sú povolené.  

 

ŠATNE: 

Budú zabezpečené v športovej hale poprípade v jej blízkosti. Počet šatní je obmedzený, preto 

prosíme všetky vedúce, aby boli zhovievavé a počítali s tým, že v jednej šatni sa bude prezliekať    

aj viac súborov. Vedúca zodpovedá za správanie sa súťažiacich a za škody spôsobené v športovej 

hale. 

 

PÓDIOVÉ CHOREOGRAFIE – súťažná plocha: 

  

 

 

 

 

 

 

 

DEFILÉ – súťažná plocha: 

Trasa defilé bude do tvaru U, hrany v zákrutách budú ostré = nezaoblené. Celková trasa bude 

merať 80 m. 

 

 

 

 

 

 

Súťažná plocha 

12 x 12 m 

NÁSTUP 

POROTA 

40 m 

 

22 m 

 

18

m 

ŠTART 

CIEĽ 

ODCHOD 
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ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 

Zdravotná služba je zabezpečená a po celú dobu trvania súťaže sa zdržuje na vyhradenom 

stanovišti v blízkosti súťažných priestorov. Vedúca skupiny zodpovedá za poistenie jednotlivých 

členiek svojho súboru a doprovodu. 

 

UBYTOVANIE A STRAVA POČAS SÚŤAŽE: 

Ubytovanie a stravovanie pre súťažiacich organizátor neposkytuje. Ubytovanie si rieši každý súbor 

samostatne. V blízkosti športovej haly sa nachádza supermarket Billa, Lidl a taktiež rôzne 

reštaurácie a pizzerie. Pred športovou halou sa bude nachádzať bufet s rýchlym občerstvením. 

V prípade záujmu vedúcich o objednanie stravy v blízkom hoteli, kontaktujte organizátora, ktorý 

Vám poskytne telefonický kontakt na prevádzkovateľa hotela.  

 

VIDEOZÁZNAM A FOTENIE POČAS SÚŤAŽE: 

Natáčanie videozáznamov rodičmi, divákmi a inými účastníkmi súťaže je rušivým elementom 

samotnej súťaže a pôsobí rušivo na súťažiace i porotu. Z tohto dôvodu nesmie žiaden 

kameraman alebo fotograf vstupovať na stanovište poroty, do súťažného priestoru 

a do ochranného pásma súťažnej plochy. Tzv. divácky záznam je možné natáčať iba                   

z priestoru pre divákov na to určeného.  

Fotenie súťažiacich bude možné len z vyhradeného priestoru, ktorý bude na tento účel vyhradený 

organizátorom. V tomto priestore sa môžu zdržiavať nanajvýš dvaja účastníci sprievodu práve 

vystupujúceho kolektívu. Žiadame súťažiacich, aby dodržiavali tieto pokyny a upozornili na to          

aj ostatných účastníkov súťaže. Veríme, že  spoločne sa tak vyhneme prípadným nedorozumeniam 

a zabezpečíme tak plynulý a ničím nerušený priebeh súťaže. 

Fotenie bude zabezpečené profesionálnou firmou. 

 

OCHRANA CENNOSTÍ: 

Organizátor počas doby konania súťaže nezodpovedá za stratu alebo odcudzenie osobných vecí, 

poškodenie majetku účastníkov súťaže a nenesie zodpovednosť za škody im spôsobené. Zároveň 

nenesie zodpovednosť ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom počas súťaže spôsobené 

„vyššou mocou“, ako sú napr. živelné pohromy, prerušenie dodávky elektrickej energie, vody 

a plynu, teroristickými útokmi, prípadne inými okolnosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly                  

a dosahu. 

 

Prosíme vedúce súborov, aby nenechávali zaslanie prihlášok na poslednú chvíľu. Každý vedúci 

skupiny zodpovedá za dodržiavanie týchto propozícií a plnenie súťažných pravidiel. 

 

Tešíme sa na Vás a Vaše mažoretkové súbory! 

Mažoretky ELLA Malacky 


