
 

 

Propozice soutěž „O skleněnou hůlku“ – Nový Bor 2018 

Jak se k nám dostane bez bloudění  

Příjezd ze směru České Kamenice+ dojezd do Nového Boru na vlakové nádraží (popř. autobusové) 

Na kruhovém objezdu pojedete třetím výjezdem (směr centrum, po pravé straně kolem Lidlu a Crystalexu). Hned za železničním přejezdem se dáte doprava. Pojedete stále 
rovně (zde navazuje trasa od vlakového nádraží, nejprve odbočíte doprava), až se dostanete na rozcestí, na kterém odbočíte doprava. Hned první uličkou zleva sjedete do 
vilové čtvrti. Pojedete stále rovně, na poslední křižovatce také rovně z prudkého kopce dolů, kde už na vás čeká hala a velké parkoviště   
Na mapičce označena trasa oranžovou barvou.  

 

Příjezd ze směru České Lípy 

Minete první odbočku do města (s odbočovacím pruhem). Pojedete po obchvatu, dostanete se na křižovatku(hned druhý možný vjezd do města, špatně značený), kde se 
dáte doprava (křižovatka u Skalice u České Lípy). Pojedete stále rovně, poté co po levé straně minete velkou samoobsluhu, odbočíte první možnou vpravo do vilové čtvrti. 
Pojedete stále rovně, na poslední křižovatce také rovně z prudkého kopce dolů, kde už na vás čeká hala a velké parkoviště   
Na mapičce označena trasa zelenou barvou.  

 

Na telefonu bude Ivetka Kubásková 606 376 889. Kdybyste bloudili, neváhejte zavolat, poradíme  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parkování 

Parkování pro osobní automobily i pro autobusy je zajištěné přímo u haly (viz mapka). 

Registrace  

Registrace bude probíhat u vstupu do haly (viz plánek). Připravte si seznam soutěžících s datem narození a celkovým průměrem za skupinu. Každá skupina obdrží soutěžní 
číslo.  

Šatny 

Šatny jsou jako všude jinde poměrně malé, ale měli bychom se všichni vejít. Prosím respektujte to, že nebudete sami jak v šatnách, tak i na společné chotbě a laky a třpytky 
do vlasů děvčatům nastříkejte venku.  Stále platní, že bychom měli být poroznější na své osobní věci, abychom předešli možným ztrátám a krádežím. 

Prostorové zkoušky 

Prostorové zkoušky budou v čase 8:00-8:45. Nebudeme vytvářet časový rozpis, kdo si bude chtít vyzkoušet, počká si ve frontě. Věříme, že se skupiny i vedoucí v tomto 
směru vyjdou vstříc a budou na ploše zkoušet rozumnou dobu, aby se dostalo na každého.  

Hudba 

CD si vyzkoušejte před soutěží u zvukaře. Každá vedoucí zodpovídá za kvalitu cd nosiče. U zvuku budou náš asistent, který vám i zvukaři bude k ruce.  

Nástup/odchod 

Nástup i odchod viz vyznačení na plánku. 

Slavnostní nástup 

Na zaházení v 9:00 prosíme všechny mažoretky (které budou v hale přítomné), aby byly připravené na slavností nástup, kde budou jednotlivé týmy přestaveny. 

Divácké vstupné 

Hradí se u vstupu do haly Kč 50,-/osobu, dostanete barevný pásek na ruku.  

 



 

 

Přezutí 

Ke každé vstupence budou u vchodu do haly rozdávány návleky na obuv. Prosím upozorněte veškerý svůj doprovod, že je potřeba mít v hale (na soutěžní ploše nikoliv na 
tribuně) návleky. Jelikož zajišťujeme návleky pro všechny a to zcela zdarma, budou ti, co pravidla poruší vykázani z haly bez umožnění opětovného vstupu. Mažoretky, se 
mohou na soutěžní ploše a v prostorech haly pohybovat v kozačkách, nicméně ven by se měly přezout či si vzít taktéž návleky (platí hlavně pro ty starší a kuřačky). 

Občerstvení 

Občerstvení bude zajištěné přímo v hale (párky v rohlíku, palačinky, polévka či guláš, kafe, studené nápoje).  

Stánky 

Dorazí stánek Reho s mažoretkovým oblečením a fotokoutkem. Dále stánek s cukrovinkami a bubble tea. K dispozici bude také nově fotoplachta  soutěže.   

Plánek haly 

 



 

 

Časový harmonogram 

8:00 – 8:45   prostorové zkoušky  
8:30 – 8:45   porada vedoucích (u stolu poroty) 
9:00 – 9:10   slavnostní nástup všech přítomných mažoretek  
9:10 – 9:30    zahájení soutěže 
9:30 – 9:45   děti formace 
9:45 – 10:15  kadetky formace – hobby + elite 
10:15 – 10:30  doprovodný program 
10:30 – 11:10  kadetky miniformace – hobby+ elite 
11:10 – 11:40  juniorky formace – hobby + elite 
11:40 – 12:10   pauza na oběd 
12:10 – 12:40  juniorky miniformace – hobby + elite 
12:40 – 12:55  seniorky formace – hobby + elite 
12:55 – 13:10  doprovodný program  
13:10 – 13:30  seniorky miniformace – hobby + elite 
13:45 – 14:30   slavnostní nástup a vyhlášení 

 

 

 

 

 

 


