Asociatia Judeteana “Sportul pentru Toti” Dambovita
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita
Club Sportiv AllStars Sports Pucioasa

ORGANIZATORI:

Asociatia de Majorete din Romania
Inspectoratul Scolar Dambovita

PARTENERI:

Cupa Valahia la Majorete
ORGANIZARE

“Cupa Valahia la Majorete” face parte din categoria campionatelor sportive şi este
organizat de Asociatia Judeteana “Sportul pentru Toti” Dambovita , Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Dambovita si Clubul Sportiv “AllStars Sports” Pucioasa în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa si Asociaţia Majoretelor din România. Proiectul se
desfăşoară în perioada 1 ianuarie – 3 martie 2013.
Condiţii de participare:
La această competiţie pot participa toate formaţiile sau echipele şcolare, liceale sau
universitare, precum şi echipele aparţinând altor instituţii sau asociaţii/cluburi sportive sau
culturale (minim 8 într-o echipă) din tara.
Detalii suplimentare gasiţi în documentele ataşate, pe site-ul www.didactic.ro sau la
telefon 0734-520412 (intre orele 10-14). Persoana de contact Dobre George Valentin secretar
general al Asociaţia Majoretelor din România, presedinte Club Sportiv AllStars Sports
Pucioasa.
Echipele nu trebuie să fie afiliate la AMR, dacă sunt la prima participare. Se pot afilia
ulterior, primul an fiind scutit de taxele de afiliere.
IMPORTANT!!! Pentru derularea în condiţii optime înscrierile se vor face doar
până la data de 15.02.2013 pe adresa Club Sportiv “Allstars Sports”, Bezdead, str.
Principala nr. 473, cod poştal 137035 sau pe adresa: allstars_sports_bz@yahoo.com.
Originalul acestui tabel va fi adus in ziua concursului semnat si parafat de
conducatorul institutiei pe care o reprezentati si inmanat organizatorilor la sedinta
tehnica ce va avea loc inaintea concursului.
Pentru fiecare echipa participanta se va intocmi tabel separat chiar daca reprezinta acelasi
club sau unitate de invatamant. Pentru echipele care doresc sa participe la doua sectiuni
distincte trebuie sa completeze doua tabele separate unde vor trece corect sectiunile alese.
Taxa de participare este de 15 lei / persoana componenta a echipei
care se poate plăti in ziua concursului la sedinta tehnica.
Pentru participantii care doresc cazare exista urmatoarele alternative:
- cazare la internatele liceelor ( in oras )
- cazare la pensiuni si tabere ( in afara localitatii)
pentru relatii suplimentare contactati 0734520412 - Dobre George Valentin.
Secţiuni pentru anul 2013: majorete traditionale cu pom-pon şi baton, cheerleader si
majorete hobby.
Probele, la care sunt mai putin de 3 echipe, se vor desfasura in sistem extracompetitional, echipele nu vor fi premiate.
Perioada desfăşurării competiţiei: 3 martie 2013 în Sala Polivalenta Targoviste..
Date tehnice: Şedinţa tehnică va avea loc în 3 martie 2013, orele 09:00 la locul de
desfasurare a campionatului, unde se va efectua tragerea la sorţi a ordinii intrării în concurs.
Conducătorii echipelor vor prezenta adeverinţele concurenţilor cu viza – apt pentru efort
fizic şi suportul muzical ( doar CD ).
Echipele vor suporta cheltuielile legate de transport, cazare şi masă.

