Semifinálové kolo Olomouc

Datum konání:

4. – 5. května 2019

Místo konání:

Sportovní hala Univerzity Palackého v Olomouci, U sportovní
haly 2, Olomouc

Pořadatel:

Bohuňovické mažoretky, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Olga Korytárová, tel.: 725 822 013
bohunovickemazoretky@email.cz

Moderátor:

Milan Řezníček, rádio Vysočina

Registrace:

vstupní prostory z boku haly (bude označeno) – tento vstup je
pouze pro soutěžící, od 7:00 do 13:00

Začátek soutěže:

8.30h. pochodové defilé
9.15h. slavnostní zahájení

Prostorové zkoušky:

7.00 – 8:00h., řídí delegát CMA

Povrch soutěžní plochy:

Baletizol 12x12m

Pravidla:

soutěž se řídí pravidly CMA 2019

Občerstvení:

bufet ve vstupních prostorách haly, bistro vedle haly,
Obědy pro soutěžící a doprovod lze objednat předem, cena
80 Kč (sobota: kuřecí přírodní s rýží, neděle: kuřecí řízek s kaší),
objednávky nejpozději do 30.4. na mail pořadatele. Platba

obědů v hotovosti při registraci.
Ubytování:
možnost objednání noclehu ve sportovním areálu Gymnázia
Hejčín, Tomkova 45, Olomouc (cca 10 minut chůze od haly, možnost vjezdu autobusů)
ubytování v pátek od 19:00, ubytování v sobotu od 19:00, cena za noc a osobu 100 Kč
(vlastní karimatky a spacáky), objednávky ubytování na mail poořadatele do 30.4.2019
Platba za ubytování v hotovosti při registraci.
Příjezdy:

hala bude otevřena od 7:00

Šatny:

v hale dle rozpisu, prosíme o udržování pořádku a čistoty

Upozornění-cennosti:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu kamer, mobil.telefonů a jiných cenností, ani za škodu na nich
vzniklou. Nezajišťujeme připojení kamer na přípojku el.proudu. Prosíme o dodržování
pořádku a odhazování odpadků do košů.
Pro diváky: pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, ani za škodu na nich vzniklou.
Nezajišťujeme připojení kamer na přípojku el. proudu.
Prostory pro diváky: placená tribuna. Přísný zákaz vstupu na plochu haly a do šaten. Šatny
pouze pro soutěžící mažoretky a jejich trenéry.
Prostory pro soutěžící: plocha pro rozcvičení, vyznačená místa u soutěžní plochy (viz plánek
níže)
Videozáznam: použití kamer je možné pouze z tribuny pro diváky. Není povoleno se
napojovat na el. přípojky u zvukaře ani u stanoviště poroty.
Fotodokumentace: firma REHO, fotky bude možné na místě zakoupit
Vstupné: 100 Kč dospělý, 50 Kč děti
Parkování: autobusy i osobní automobily
přímo u haly a v okolí, v případě příznivého počasí lze parkovat na přilehlé travnaté ploše
Zdravotní služba: zajištěna po celou dobu soutěže
zdravotník bude po celou dobu k dispozici u soutěžní plochy

Zvukař: HUDBA SE ZASILÁ PŘEDEM NA UVEDNOU ADRESU
semifinaleolomouc@gmail.com (do 1.5.2019)
Vedoucí je povinen si hudbu u zvukaře zkontrolovat v čas tomu určený. Za kvalitu hudby ručí
vedoucí. Prosíme, aby u sebe každý vedoucí měl zálohovou FLASHKU s hudbou.
CD NOSIČ není povolen.

Poděkování partnerům akce:
obec Bohuňovice, Statutární město Olomouc, Globus Olomouc, regionální televize Zzip,
Ondrášovka, Nutrend, pivovar Litovel, AgroStar-Agrochemicals, s.r.o., New express, OLMA,
a.s.
Mapa sportovní haly:

