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I. SCOP
−

Acordarea”Cupei României” la majorete pe categorii de vârstâ şi secţiuni.

− Verificarea celor mai valoroase majorete şi echipe de majorete, pe categorii de vârstă
şi secţiuni, în vederea participării la competiţii internaţionale şi pentru a forma
LOTUL NAŢIONAL 2012.
−

Îmbunătăţirea imaginii majoretelor şi recunoaşterea lor la nivel naţional cu aportul
mijloacelor media

−

Creşterea motivaţiei pentru practicarea Majoretelor ca sport de masă

−

II. Comisia de organizare
Competiţia este organizată de MBTA-România şi DJTS Bihor

III. Condiţii de participare
Participarea se face prin calificare în urma rezultatelor de la Cupa Naţională a
majoretelor.
CUPA ROMÂNIEI se desfăşoară printr-un concurs individual, duo şi pe echipe pentru
fiecare categorie de vârstă şi secţiune, astfel:
- primele 3echipe/majorete(solo, duo) clasate la Cupa Naţională a majoretelor
- echipele câştigătoare a primelor locuri la finala Olimpiadei Şcolare - Oradea 28 Mai
*În cazul neparticipării unei majorete/echipe calificate, următoarea clasată v-a avea drept de
participare.
*Perioada limită de confirmare a particiării la competiţie este 7 octombrie 2011
IV. Înscrierea la competiţie
Înscrierea la competiţie se va face prin completarea de către conducerea unității de
învățământ/Club a unui Formular de înscriere şi a Anexei I care cuprinde următoarele date:
a. denumirea completă a structurii;
b. adresă, telefon/fax, e-mail;
c. componenta nominală a echipei;
d. persoana de contact, nr. telefon, e-mail;
e. data completării, semnătura şi ştampila structurii şcolare/club.
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Înscrierea în competiție se va face la Asociaţia Club Sportiv MBTA pe e-mail la (contact@mbtamajorete.ro) sau fax 0359.174682.
Fiecare club/ unitate de învățământ înscrisă în competiție, va prezenta, prin delegatul său, pentru
fiecare concurentă legitimatia MBTA/carnetul de elev cu fotografie, vizat şi ştampilat la zi .
Formularul de înscriere în competiție și anexa acestuia se descarcă de pe site-ul competiției:
www.mbta-majorete.ro şi se trimite prin email la adresa contact@mbta-majorete.ro sau pe fax:
0359.174-682
ATENŢIE! Lipsa unuia dintre documente conduce, după caz, la eliminarea din competiţie a echipei
sau a concurentului

V. Organizare
Programul de desfăşurare al competiţiei va fi stabilit de comisia de organizare. Desfășurătorul
competiției va fi afişat pe site-ul competiţiei www.mbta-majorete.ro cu cel puţin 5 zile înaintea
startului întrecerii.
Cu o zi înaintea începerii competiţiei, va avea loc şedinţa tehnică, la care vor participa antrenorii
tuturor echipelor înscrise . La şedinţa tehnică, Comisia de Organizare va constata dreptul de a intra
în competiție al fiecărui participant (pe baza actelor prezentate de fiecare conducător de
delegaţie/şcoală),se vor preda CD-urile audio de concurs.

VI. Data de desfăşurare
Competiţia se va desfășura în data de 05.11.2011
Ultima zi de înscriere în competiție: 07.10.2011
Locul desfasurarii competitiei:

VII. Titluri şi Premii
Locul I
- Cupa României (pentru echipe ,solo,duo)
- Diplomă
Locul II şi III
- Cupe MBTA (pentru echipe)
- Medalii(solo, duet)
- Diplomă
Locul IV şi V
- Diplomă
Altele:
MBTA România îşi rezervă dreptul de a invita arbitre neutre, suportând cheltuielile acestora.
Toţi arbitrii vor primi baremul de arbitraj, în funcţie de nr. de ore arbitrate.
Cheltuielile de transport, cazare, masă ale cluburilor participante vor fi supotate de acestea.
Competiţia se v-a desfăşura conform regulamentului MBTA.
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