BASES DEL CONCURS/EXHIBICIÓ ARRANCADES D’ESQUADRA

“ENGINY FESTER”


El concurs/exhibició està composat per dues modalitats: marxes mores i marxes
cristianes. Cada esquadra participant triarà en quina participar a l’hora de la inscripció



Les esquadres participants estaran composades per 8 esquadrers, a banda del cap
d’esquadra, el qual actuarà com a representant de la mateixa de cara a l’organització.



La peça musical serà proposada per la esquadra participant. Esta deurà ser
comunicada a l’organització abans del 25 d’abril.. En cas de coincidència, l’esquadra
que haja comunicat amb anterioritat la peça tindrà la prioritat. Per esta raó, o per altres
factors musicals, l’organització es reserva la possibilitat d’emplaçar i/o proposar un canvi
a l’esquadra corresponent amb el termini de temps suficient



El cap d’esquadra durà la seua pròpia arma per a marcar les seues evolucions.



Els participants vestiran roba habitual, tot i que podran mostrar articles al·legòrics i
complements propis de la vestimenta festera (armes, escuts, etc.) per enriquir les seues
evolucions.



El cap d’esquadra serà l'encarregat de demanar l'entrada de la marxa a la banda de
música quan ell ho determine convenient.



Cada peça musical serà interpretada una única vegada per a que els participants que
l’hagen triada mostren les seues evolucions.



La banda es situarà en un lloc fixe des del qual es permeta escoltar correctament pels
participants i espectadors.



L’esquadra tindrà una distancia màxima de 60 m per avançar i desenvolupar les
evolucions.



L’organització farà públic prèviament l’ordre en el qual participants les diferents
esquadres.



El jurat estarà composat per membres de reconeguda experiència en el mon fester. I es
farà públic en antelació a l’esdeveniment



El jurat deliberarà després de la participació de totes les esquadres de les dues
modalitats. Posteriorment farà públic el seu veredicte per a cada modalitat. El jurat
haurà valorat les evolucions del conjunt composat per esquadrers i caporal, estimant la
coordinació entre ells, la cadència, i l’elegància amb els compassos de la peça musical
escollida.



L’organització es reserva la possibilitat de anular la participació d’alguna de les
esquadres pel motiu que determine per tal de mantindre el correcte desenvolupament
de l’acte



La inscripció per al concurs es formalitzarà amb un correu electrònic a l’adreça
piratesoliva@gmail.com on s’indicarà el número de components de l’esquadra, el nom, i
el contacte (telf. I adreça electrònica) del membre de l’esquadra que serà el seu
representant. Per a que la inscripció siga oficial haurà d’haver ingressat la quantitat de
20 €/participant (180 €/esquadra) al compte de la Filà Pirates Oliva. ES20 0081 0273 7100
0164 0769 (La Caixa)



El termini d’inscripció serà fins el 25 d’abril.



En cas de suspensió de l’acte l’organització tornarà les quantitats ingressades a
representant de cadascuna de les esquadres.



Per a qualsevol consulta, els participants es podran dirigir al correu de la filà,
abans indicat.

