Pravidla k natočení a předání záznamu výkonu
pro

On-line soutěž sólo, duo, trio klasická mažoretka

Natáčet lze prakticky jakoukoliv technikou, tedy kamerou, fotoaparátem nebo mobilním telefonem.
Technické podmínky:











Poměr stran 16:9 nebo 16:10 (nenatáčejte mobilním telefonem na výšku, vždy do šířky!)
Rozlišení 720 nebo 1080
Přenosová rychlost nejméně 10000 Kbps
Snímková frekvence minimálně 25 snímků za vteřinu , ideálně 50
Zvuk 48000 kHz
Zvuk stereo i mono
Pokud si nevíte rady s přesným nastavením, použijte maximální kvalitu a vše nechte na
automatice
Soubory s koncovkou .mov, .avi nebo .mp4
Používejte stabilizaci obrazu.
Pokud můžete, použijte stativ. Jestliže nemáte stativ a natáčíte z ruky, ruce si zapřete.

Obecná doporučení:






Video musí být natočeno ve venkovních prostorech (povrch dle možností).
Vymezte si prostor dle možností, ale tak, aby byl dostatečný pro dané vystoupení.
Nepoužívejte dodatečné filtry a efekty v zařízení! Nadělají více škody než užitku.
Nikdy nenatáčejte proti slunci! Záznam nebude použitelný.
Pokud hudbu nemáte připojenou ke kameře kabelem, umístěte reproduktor dle nákresu,
pokud je to technicky alespoň trochu možné.

Jak má záznam vypadat: /Formální podmínky/



Kamera musí být ve středové ose vůči pomyslné taneční ploše.
Pokud natáčíte sebe sama nebo je použita statická kamera, záběr musí být dostatečně široký
tak, aby byla po celou dobu vystoupení vidět celá postava, včetně ruky, tedy i ve výponu
stojném, případně ve výskoku se vzpaženou rukou.
 Pokud máte kameramana, který sleduje Váš pohyb, po celou dobu vystoupení musí být vidět
celá postava.
 Nenásledujte hůlku při výhozu (myšleno kamerou). Celý let hůlky nemusí být nezbytně vidět,
pro hodnocení je důležitá zejména závodnice/závodník.
 Počáteční póza nejméně 5 vteřin (vydržte a zaznamenejte počáteční pózu min. 5 vteřin)
 Závěrečná stop figura nejméně 5 vteřin (vydržte a zaznamenejte závěrečnou pózu min. 5
vteřin)
 Natočeno tedy v této posloupnosti: 5 vteřin, pozdrav, hudba = vystoupení, pozdrav po
vystoupení a na konci opět 5 vteřin vyčkat než se záznam vypne.
Pozdrav provádíte pouze v případě, že jej disciplína vyžaduje.
 V celém záznamu nesmí být žádný střih! Absence střihu je vizuálně kontrolována. Výkon musí
být proveden v jednom kuse, není přípustné složit vystoupení z více záznamů. Složený
záznam bude diskvalifikován!
Nesplnění těchto podmínek může v krajním případě znamenat i vyřazení z důvodu nemožnosti
objektivního hodnocení!
Budeme do Vašeho záznamu nějak zasahovat?
Ano, ale pouze pro vyrovnání obrazu a použití pro vlastní přenos, v žádném případě nebudeme
zasahovat do Vašeho výkonu/vystoupení.




Pokud bude potřeba, vyrovnáme světlo a vyvážíme teplotu světla.
Přesně nastavíme první a poslední snímek Vašeho záznamu, aby odpovídal potřebě přenosu.
Provedeme konverzi do profesionálního formátu pro potřeby střižny.

Co vše od Vás potřebujeme?




Vlastní záznam vystoupení
Fotografii, kterou se budete prezentovat na stupních vítězů (na fotografii bude soutěžící
v kostýmu a hezky upraven, tak aby byla fotka reprezentativní)
Jméno, příjmení, tým, klub, město

Budeme Vás my jako vysílatelé kontaktovat?
Ne, nebudeme. Veškerá případná komunikace bude probíhat skrz pověřenou osobu ve Vaší asociaci
(technická ředitelka mažoretek Tereza Janoušková) tak, abychom zachovali naprostou nestrannost
zpracování a vysílání.
Co se stane, když Váš záznam nebude odpovídat technickým nebo formálním podmínkám?

Pokud budeme mít Váš záznam dostatečně dlouho dopředu (cca 10 dnů před konečným termínem
odevzdání), vyzveme Vás přes Vaši asociaci k nápravě, nicméně neočekáváme, že by k takovéto
situaci došlo, podmínky jsou snadno splnitelné.

Jak záznam předat?
Záznam vašeho vystoupení zasíláte Vaší asociaci (SMTČR), kde bude zachován i originál před našimi
úpravami, aby porota mohla v případě nesrovnalostí porovnat originál s vysílanou podobou.
Záznam + foto nahrané přes úschovnu zasílejte na adresu: mazoretkysmtcr@gmail.com

Kdy je konečný termín k odevzdání záznamu?
Konečným termínem odevzdání záznamu je 23. 5. 2021 do 23:59 hodin.
Můžete něco udělat, aby vysílání bylo ještě lepší? 
Ano, abychom mohli přinést divákům ještě lepší obsah a více informací, byli bychom rádi, kdybyste se
zapojili do náplně komentátorské, kde shromažďujeme informace z mažoretek k jednotlivým

závodníkům a následně z nich při komentování čerpáme. Shromažďujeme pouze informace, které
souvisí s mažoretkami, soukromé a chráněné informace nás nezajímají .
Proto spolu s videem zašlete i stručné informace o závodníkovi.
Děkujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Terezu Janouškovou
technický ředitel pro mažoretky

mažoretky@nbta.cz

Lenku Klepalovou
metodik SMTČR

Lucii Hanzalíkovou

Vendulu Markovou
členky mažoretkové sekce

Evu Auersvaldovou

