Anexă
la Protocolul de colaborare încheiat între părţi

concurs cu caracter national
editia a III a * Targoviste 2013
Art.1. Organizatori :
a) Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru toţi”, cu sediul în Târgovişte, Str.
I.H. Rădulescu, nr. 17, Tel: 0722258756, Fax: 0245620082; Persoană de
contact: Costache Marius Gabriel
b) Direcţia pentru Sport a Judeţului Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str.
Unirii, nr. 2, telefon/fax 0245.612808; Persoană de contact: Prof. Tudor
Emil
c) Club Sportiv “Allstars Sports” Pucioasa, cu sediul in Bezdead , str.
Principala , nr. 473 , Tel. 0734520412 Persoană de contact: Prof. Dobre
George Valentin
Art.2. Parteneri:



Asociatia de Majorete din Romania
Inspectoratul Scolar Dambovita

Art.3. Activitati:
3.1. Cupa Valahia la majorete - adresat tinerelor pe categorii de varsta :
Cadeti 8-11 ani , Juniori 12-14 ani, Seniori peste 15 ani;
3.2. Conventia Valahia Fitness Aerobic – adresata persoanelor cu varste
cuprinse intre 8 si 50 de ani ;
Art.4. Locul si data desfasurarii:
4.1. Cupa Valahia la majorete – 2 martie 2013, 0900 – 1700 ;
- Locul de desfăşurare: Sala Sporturilor, Piata Unirii 2, Targoviste, pe un spatiu
stabilit de organizatori (12X12);
- Data şi ora desfăşurării: 2 martie 2013, cu începere de la ora 0900;
4.2. Conventia Valahia Fitness Aerobic – 3 martie 2013, 0900 – 1700;
- Locul de desfăşurare: Sala Sporturilor, Piata Unirii 2, Targoviste, pe un spatiu
stabilit de organizatori (12X12);
- Data şi ora desfăşurării: 3 martie 2013, cu începere de la ora 0900;

Art.5. Participanti si condiţii de participare:
5.1. Cupa Valahia la majorete – 2 martie 2013, 0900 – 1700 ;
 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.
 Adeverinta medicala obligatorie pentru toti participantii sau tabel nominal cu
avizul medicului care va fi inmanat organizatorilor la sedinta tehnica.
 Inscrierile se fac până la 15 Februarie 2013 prin e-mail cu tabel nominal fara
semnatura sau stampila, la adresa din antet.
 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.
 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.
5.2. Conventia Valahia Fitness Aerobic – 3 martie 2013, 0900 – 1700
 Este un eveniment sportiv care se adreseaza persoanelor de toate varstele si
categoriile sociale ;
 Vor avea loc clase diverse de aerobic sustinute de presenteri nationali si
internationali la care participantii vor avea ocazia sa socializeze si sa faca sport intr-o
atmosfera de muzica si voie buna;
 Inscrierile se fac până la 20 Februarie 2013 prin e-mail cu tabel nominal fara
semnatura sau stampila, la adresa din antet.
 Pentru participantii care doresc cazare exista urmatoarele alternative:
 cazare la hoteluri ( in oras )
 cazare la pensiuni ( in afara localitatii)
 Pentru relatii suplimentare contactati 0722258756, Fax: 0245620082; Persoană
de contact: Costache Marius Gabriel
Art.6. Regulamentul competiţiei
6.1. Cupa Valahia la majorete
6.1.1. Categoriile de varsta sunt stabilite in functie de maturitate:
 Cadeti : 8-11 ani
 Juniori : 12-14 ani
 Seniori : peste 15 ani

6.1.2. Numai fetele, care au implinit varsta respectiva pe 1 Ianuarie a anului
curent pot participa in calitate de competitor. Varsta pe care o majoreta o are in 1
Ianuarie ora 00:01, va fi varsta recunoscuta pentru ea in cadrul competitiei, indiferent
daca majoreta isi schimba varsta in decursul anului.
6.1.3. Fetele sub limita legala de varsta pot participa la Cupa Valahia la
majorete – concurs cu caracter national doar la categoria hobby.
6.1.4. In fiecare echipa, un procent de 40% dintre majorete pot sa apartina
categoriilor de varsta imediat urmatoare, exceptie facand categoriile solo si duo. (ex.:
Intr-o formatie de cadete pot participa doar junioare in proportie de 40%; intr-o
formatie de junioare pot participa atat cadete cat si senioare in procent de 40%
cumulat; intr-o formatie de senioare pot participa doar junioare in procent de 40%)
6.1.5. Competitia va avea urmatoarele discipline:
a) Majorete traditionale cu pom-pom
b) majorete traditionale cu baton
c) cheerleader
d) majorete hobby
6.1.6. O formatie poate opta pentru una, doua sau toate cele trei discipline de
concurs, fiind obligata sa prezinte o reprezentatie de scena specifica fiecarei categorii.
6.1.7. Respectarea regulilor referitoare la varsta sunt obligatorii. Doar arbitrii
pot solicita verificarea actelor unei echipe pentru confirmarea varstei de concurs.
Echipele care nu respecta regulile de concurs referitoare la varsta vor fi descalificate.
6.1.8. Majoretele dintr-o formatie
Numarul minim de majorete dintr-o formatie este de 8.
O majoreta din fiecare formatie trebuie sa aiba rol/functie de capitan al echipei
(conducatoarea majoretelor), si trebuie sa se diferentieze de restul echipei in mod clar
printr-o uniforma diferita, culori diferite ale costumului, simboluri ierarhice, grade etc.)
Numarul maxim de majorete dintr-o formatie nu este specificat.
6.1.9. Descrierea probelor de concurs
A) Majorete traditionale cu pom-poni
Coregrafia specifica acestei probe are la baza pasul de mars, care poate fi combinat cu
alte figuri sau elemente specifice oricarui alt stil de dans.
In cadrul acestei sectiuni este interzisa executarea de elemente acrobatice (sfori,
poduri, roti laterale), a piramidelor sau a altor elemente acrobatice din gimnastica
sportiva / ritmica sau din alte ramuri sportive.
Echipamentul
Costumul trebuie sa pastreze ideea de uniforma militara si trebuie sa contina
obligatoriu urmatoarele piese: fusta (sau sarafan), sacou, palarie (sau boneta) si cizme
(sau pantof/botina/tenisi pentru cadete).
Este interzis ca majoretele sa fie imbracate cu pantalon. Formatiile care nu vor
respecta aceasta specificatie vor fi penalizate.
Partile particulare ale costumelor pot fi variate – este permisa folosirea elementelor
folclorice sau cu specific local pentru a face costumele cat mai interesante si mai
atractive, dar este importanta pastrarea stilului traditional, decent.

Pom-ponii de majoreta sunt obligatorii si folosirea lor constituie parte a punctajului
final obtinut de echipa.
Nu este permisa utilizarea altor accesorii cum ar fi corzile, esarfele, bastoanele sau a
oricarui alt accesoriu de dans si spectacol, cu exceptia fluierului pentru capitanul
echipei.
Punerea intentionata a pom-ponilor pe sol nu se penalizeaza, insa o parte a punctajului
acordat vizeaza manuirea pom-ponilor.
B) Majorete traditionale cu baton
Coregrafia specifica acestei probe are la baza de asemenea pasul de mars, care poate fi
combinat cu alte figuri sau elemente specifice oricarui alt stil de dans.
In cadrul acestei sectiuni este interzisa executarea de elemente acrobatice (sfori,
poduri, roti laterale), a piramidelor sau a altor elemente acrobatice din gimnastica
sportiva / ritmica sau din alte ramuri sportive.
Echipamentul
Costumatia este identica cu cea descrisa la sectiunea de majorete traditionale cu pomponi.
Batonul de majoreta este obligatoriu si folosirea lui constituie parte a punctajului final
obtinut de echipa.
Nu este permisa utilizarea altor accesorii cum ar fi steagurile, tamburul, bastoanele de
orice fel sau a oricarui alt accesoriu de dans si spectacol, cu exceptia fluierului pentru
capitanul echipei. Scaparea batonului se penalizeaza.
C) Cheerleaders
Coregrafia specifica acestei sectiuni are la baza elementele acrobatice si piramidele
intercalate cu parti de coregrafie sincron.
Este permisa folosirea pasilor, figurilor si elementelor specifice oricarui stil de dans,
precum si a elementelor caracteristice gimnasticii acrobatice sau ritmice.
Echipele care participa la sectiunea Majorete in stil american – Cheerleaders pot avea
in componenta si baieti, insa numarul acestora nu trebuie sa depaseasca numarul
fetelor.
Echipamentul
Costumul pentru cheerleaders nu trebuie sa imite uniforma militara. Acesta poate fi
alcatuit din fusta / sarafan sau pantalon (exclusiv pentru baieti), top si pantofi sport.
Nu sunt interzise nici un fel de inscriptii pe costum atata timp cat acestea nu contin
mesaje ostentative sau care contravin cu bunele maniere si scopului sportiv-educativ
al competitiei.
Pom-ponii de majoreta nu sunt obligatorii si folosirea lor nu constituie parte a
punctajului final obtinut de echipa.
Nu este permisa utilizarea altui echipament sau a oricarui alt accesoriu de dans si
spectacol, cu exceptia fluierului pentru capitanul echipei.
Lasarea jos intentionata a pom-ponilor nu se penalizeaza deoarece pom-ponii pot
constitui in cazul acestui stil un element disturbator in executarea elementelor
acrobatice si a celorlalte elemente de dificultate ridicata specifice acestui sport.
Pentru sectiunea majorete in stil american-cheerleaders, regulamentul nu prevede
probele de solo/duo, si ca urmare in cadrul Campionatului National nu se va organiza
o competitie pentru aceste categorii de concurs.

D) MAJORETE HOBBY

In cadrul coregrafiei acestei sectiuni se pot folosi pasi de mars, pasi din alte stiluri
de dans, figuri si elemente specifice oricarui stil de dans, elemente caracteristice
gimnasticii acrobatice sau ritmice, precum si piramide si „stunt” (aruncarea si
prinderea unei coechipiere). De asemenea, la aceasta sectiune regulamentul nu
prevede coregrafii pentru intrarea si iesirea de pe scena, si nici salutul catre arbitri.
Echipamentul
a. Costumul trebuie sa contina obligatoriu: fusta (sau sarafan), sacou (sau tricou) si
cizme (sau
pantof/botina/tenisi). Toate componentele formatiei de majorete trebuie sa aiba
costume identice
(culoare si model) cu exceptia capitanului (in cazul in care formatia a desemnat un
capitan!) care
poate avea culori diferite sau aspecte care sa scoata in evidenta functia de capitan.
b. Este interzis ca majoretele sa fie imbracate cu pantaloni. Formatiile care nu vor
respecta aceasta specificatie vor fi penalizate.
c. Echipele vor fi alcatuite exclusiv din fete. Prezenta baietilor in echipa atrage dupa
sine
descalificarea echipei.
d. Aspectele particulare ale costumelor pot fi variate – este permisa folosirea
elementelor folclorice sau cu specific local pentru a face costumele cat mai interesante
si mai atractive si sunt permise diverse inscriptii pe costum atata timp cat acestea nu
contin mesaje ostentative sau care contravin cu bunele maniere si scopului sportiveducativ al competitiei.
e. Pom-ponii de majoreta sunt obligatorii si folosirea lor constituie parte a punctajului
final obtinut de echipa. Lasarea jos intentionata a pom-ponilor nu se penalizeaza
deoarece pom-ponii pot constitui un element disturbator in executarea elementelor
acrobatice sau a celorlalte elemente de dificultate ridicata.
f. Nu sunt permise utilizarea altor accesorii (steaguri, corzi, esarfe, bastoane, maciuci,
etc.) de dans sau spectacol.
Muzica nu este restrictionata din nici un punct de vedere si trebuie sa fie pe suport CD
audio. Durata reprezentatiei este intre 3-5 minute.
6.2. Conventia Valahia Fitness Aerobic
6.2.1. Participantii vor avea ocazia sa socializeze si sa faca sport intr-o
atmosfera de muzica si voie buna;
6.2.2. Se vor desfăşura activitati ca : Strike Zone , Kangoo Jumps, Zumba Zero,
Step Aerobic, Fitball, Dance Aerobic, Step BodyToning, Tae Bo, Functional
Training, Jazzercise,Pilates, Rebound, etc
Art.7. Arbitraj si jurizare
7.1.1. Arbitrajul va fi asigurat de orgnizatori.
7.1.2. Se va constitui un juriu compus arbitrii nationali de majorete AMR , care va
stabili clasamentul final pe grupe de vârstă.

Art.8. Premiere
Echipele câştigatoare la fiecare categorie si disciplina vor primi cupe, medalii,
diplome precum si alte premii din partea sponsorilor si organizatorilor.
Art.9. Dispozitii finale
Orice modificare a clauzelor prezentului Regulament se face numai cu acordul tuturor
organizatorilor.
Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă.
Prezentul Regulament de organizare s-a încheiat în 3 exemplare , câte unul pentru
fiecare parte, producându-şi efectele pe durata desfăşurării acţiunii Cupa Valahia la
majorete si aerobic– concurs cu caracter national, editia a III a, Târgoviste 2013.

Cupa Valahia la Majorete
Tragoviste 2013
Formular de înscriere
Nume formaţie

No. de majo
Adresa:
Localitatea :

Instructori

Arbitri (AMR)

Spectatori

No .

Strada
Cod postal

Telefon:

e-mail
Secţiuni:
Majorete pom-pon
Categorie vârstă:
Cadete (8-11 ani)

Majorete baton
Junioare(12-14 ani)

Cheerleaders

Majorete hobby

Senioare (peste 15 ani)

Persoane de contact / însoţitori / responsabili:
Nume:
Prenume:
Adresa:
Strada

No .

Cod postal

Telefon:

e-mail
Scoala reprezentata /
Clubul sportiv:
Director,
Numele şi prenumele:________________

L.S.

Instructor,
Numele şi prenumele:________________

Semnatura,

Cupa Valahia la Majorete
Tragoviste 2013
TABEL NOMINAL PARTICIPANTI
Nume formaţie
Scoala reprezentata /
Clubul sportiv:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Numele si Prenumele

Serie act
identitate

Director,
Numele şi prenumele:________________

L.S.

Data nasterii

CNP

Semnatura

Instructor,
Numele şi prenumele:________________

Semnatura

Cupa Valahia la Majorete
Tragoviste 2013
Cerere cazare
Nume formaţie
No. de majo

Instructori

Arbitri (AMR)

Spectatori

Persoane de contact / însoţitori / responsabili:
Nume:
Prenume:
Adresa:
Strada

No .

Cod postal

Telefon:

e-mail
Scoala reprezentata /
Clubul sportiv:
Telefon

Fax

Numar persoane pentru care se solicita cazarea
Internat
Pensiune
Hotel *
Camera single

Camera double

Fara masa

Mic dejun

Hotel **

Hotel ***

Camera 3 / 4 persoane
Pranz

Data sosirii la cazare

Prima masa:

Data plecarii de la cazare

Ultima masa:

Cina

Nota :
 Rezervarile se fac odata cu inscrierea pana la data de 15 Februarie 2012, dupa aceasta data
ficare echipa se cazaeaza pe propria raspundere;
 Odata cu rezervarea se achita 50 % din pretul integral al cazarii, restul se va achita la sosire;

