PROPOZICE MISS MAŽORETKA
ONLINE SOUTĚŽ JEJÍMŽ VYHLAŠOVATELEM JE ASOCIACE CZ MAJORETTES, z.s.
Miss mažoretka je určena všem dívkám, které splňují věkovou kategorii juniorky, seniorky od 12 let.
Účast v soutěži je vázaná na členství v CMA.
Jak se do soutěže registrovat:
1) Na webu www.c-m-a.cz vyplníte závaznou přihlášku do soutěže
2) Součástí registrace je zaslání fotografie v taneční/mažoretkové póze (fotografie musí být
aktuální)
3) Součástí přihlášky musí být souhlas zákonného zástupce
4) Registraci je nutné vyplnit nejpozději do 10. 11. 2020, po tomto termínu se již není možné do
soutěže přihlásit
Co bude dál?
1) Vedení asociaci vybere 10 nejvhodnějších kandidátek, které postoupí do finále
2) O verdiktu vás bude informovat pověřený člen prostřednictvím mailu, který bude uveden
v přihlášce
Fotografie – Miss Internet
1) Finalistky budou mít povinnost vyfotit jednu portrétovou fotografii v bílém tričku
s rozpuštěnými vlasy, tak aby byla účastnice upravená a fotografie byla ve vyšší kvalitě (stačí
vyfotit chytrým telefonem s kvalitnější kamerou), a jednu fotografii celé postavy
v mažoretkovém/tanečním kostýmu. Uvítáme, když budou fotografie foceny s jednotným
pozadím (jednobarevná zeď, atd.)
2) Tyto fotografie bude posuzovat porota složená z porotkyň národní asociace CMA, ale zároveň
budou umístěny i na facebookových a instagramových stránkách asociace, kde budou
finalistky soutěžit o titul Miss Internet. Vítězka bude vždy jen jedna.
Volná disciplína
1) Každá finalistka je povinna natočit volnou disciplínu. Vzhledem k tomu, že soutěž je
mažoretková, je nutné zaslat videa s taneční či mažoretkovou choreografií. Fantazii se meze
nekladou, není povinné náčiní, jsou povolené rekvizity. Video musí mít min. 1:00 a
maximálne 1:30.
2) Volná disciplína bude vyhodnocena národní mažoretkovou porotou asociace CMA a videa
budou zveřejněna až po skončení soutěže.
Interview – Miss Sympatie
1) Součástí každé Miss je i rozhovor. Finalistkám budou zaslány 3 otázky, jejichž odpovědi natočí
finalistky na video a pošlou. Tato videa budou po zpracování umístěna opět na facebookové a
instagramové účty asociace, kde budou sbírat „lajky“. Vítězka bude vždy jen jedna.

Vyhlášení, výsledky:
1) Všechny finalistky budou po celou dobu soutěže sbírat u jednotlivých porotců body, které se
sčítají a z nich pak vzejde vítěz. Porota nebude brát v úvahu hlasování veřejnosti v disciplíně
fotografie a rozhovor. Na základě součtu bodů budou vybrány 3 vítězky, které získají titul
Miss, I. Vícemiss a II. Vícemiss mažoretka asociace CMA pro rok 2020. Dále se pak na základě
veřejného hlasování bude soutěži o titul Miss Internet a Miss Sympatie, kde může být, jak už
bylo vypsáno výše, pouze jeden vítěz.
Ceny:
1) Pro vítězky jsou připravené korunky, šerpy, diplom a CMA tričko.
2) Dívky, které se neumístí získají drobnou pozornost a účastnický list.

TVÁŘ ASOCIACE CMA
Miss mažoretka CMA získá možnost stát se tváří asociace CMA. Bude ji umožněno profesionální
líčení, focení a následné použití fotografií na reklamní bannery, rollupy CMA aj po dobu jednoho
roku. A bude také součástí předávání cen vítězům na MČR 2021.
PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 10. 11. 2020 a najdete je na webu www.c-m-a.cz

