
REGULAMIN KONKURSU MAŻORETEK
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

„ZŁOTA LIRA 2020” Polska, Rybnik
13-14 czerwca 2020 r
1. Sprzęt konkursowy

1) Grupa  może używać tradycyjnej rurki marszowej lub innych tańczących rekwizytów (flagi, pom-poms itp.)
- 1 lub 2 na jeden mażoretek

2. Uczestnicy konkursu
1) Grupy mażoretek - od 8 do 25 członków

3. Grupy wiekowe
1) Młodsza grupa - od 7 do 12 lat

2) Starsza grupa - wiek od 13 lat i więcej
3) Która grupa wiekowa - wybierz wiek dziewczyny osiągnięty w tym roku (rok urodzenia)

4) W jednej grupie wiekowej mogą uczestniczyć młodsze lub starsze dziewczynki (maksymalnie 3 mażoretki)

4. Dyscyplina
1) Pokaż na platformie lub na zaznaczonym kwadracie (minimalny rozmiar to 12 × 12 m)

2) Pokaż czas: minimum - 2'30 ”maksimum 3’30” (czas na wejście lub wyjście
platforma / kwadrat nie jest wliczony)

3) Wejście i wyjście musi być szybkie, krótkie i proste - nie może to być dodatkowa choreografia
część

4) Czas pokazu zaczyna się, gdy zaczyna się muzyka
5) Częścią choreografii mażoretek musi być sekwencja marszu z klasycznymi krokami mażoretek

(Marsz)
6) Zakończenie przedstawienia powinno nakładać się na koniec kompozycji muzycznej

7) Częścią zakończenia pokazu musi być: salut, ukłon, łuk głowy, ruch ramion itp.
8) Show może zawierać inne motywy lub elementy tańca (taniec ludowy, taniec klasyczny, hip-hop,

dyskoteka itp. - maksymalnie: około 20% widowiska) - podstawowy to wciąż marsz
9) Program nie może zawierać elementów akrobatycznych (salto, zmiana itp.)

10) Grupa nie może pokazać układu przedstawionego w poprzednich konkursach!
(grupa zostanie zdyskwalifikowana)

5. Kryterium oceny
1) Choreografia i kompozycja, wrażenie artystyczne

2) Praca z rekwizytami tanecznymi - technika (standard wykonania,
 synchronizacja, rzuty itp.)
3) Technika ruchu i tańca

6. Kostiumy
1) Zachowanie podstawowych elementów tradycyjnego kostiumu mażoretkowego -  nie może zawierać spodni,

elementy cheerleaderek / dyskoteki / klasycznego stroju tanecznego (poza pom – pom) 

7. Styl muzyki w tle
1) Nie narzucamy sugestii dotyczących  muzyki, rytmu itp. - ale muzyka musi umożliwiać korzystanie

fragmenty z klasycznymi krokami mażoretek
2) Muzyka hip-hop, techno, funky, disco, elektryczna, house, trance (itp.) Jest dozwolona tylko wtedy, gdy

aranżacja jest nagrywana lub wykonywana przez orkiestrę
3) Pokazy wykonywane na oryginalnych lub mieszanych hitach pop / disco (odtwarzane z CD, MD lub MC i nie

wykonywane / nagrywane przez orkiestrę będą oceniane w innej kategorii (lub oceniane tylko tak jak
pokaz mażoretek - bez ocen jury) - decyduje Jury Festiwalu.

8. Karty deklaracji
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy wysłać pocztą:

Dom Kultury Niedobczyce,
ul. Barbary 23,

44-3270 Rybnik, Polska
lub faksem: +48 32 433 10 65. Więcej informacji:

Numer telefonu: 32433 10 65.
E-mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl.

9. Koszty uczestnictwa
1) Organizator poddaje kwarantannie posiłek i zakwaterowanie podczas Konkursu,
2) Grupy muszą uregulować opłatę festiwalową do 08.06.2020 - to 120 PLN (= 30

Euro) / grupa. Opłatę należy wpłacić na konto:

Numer konta: PKO, Oddział w Rybniku 32 1020 2472 0000 6102 0499 0810

mailto:dkniedobczyce@poczta.onet.pl

