
Магична Среща „Златна Котка“ 2023 

Техническа информация за участниците на
сцена 

Бланка за технически изисквания 

Всички участници, които ще се представят на сцена са длъжни да попълнят Бланка за
Технически Изисквания, която ще бъде изпратена на всички заявили участие лично.
Крайният срок за изпращане на попълнените бланки е един ден преди състезанието, 
след тази дата на участниците ще бъде гарантирано само статично основно
осветление без възможност за промени по време на представянето. 
Този документ ще ви помогне да попълните бланката. 

Препоръчваме ви да изпратите бланката възможно най-скоро, за да имаме достатъчно
време да комуникираме и отхвърлим евентуални пропуски и неясноти. Ние ще се
постараем да се представите по най-добрият начин. Тази Бланка е много важна, както
за нас, така и за вас! 
Моля, задължително прикрепете и снимка на изпълнителя към този документ. 
Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да ни пишете на:
evgenitochev@gmail.com 

Основна информация  

Вие изпращате само една бланка на името на участника, който ще се състезава,
независимо дали имате двама или повече асистенти. Имената на другите хора
записвате в секцията „Допълнителни участници“. Много важно за успешното
провеждане на събитието е да сведете времето за нагласяне на сцената (т.нар. „set up 
time”) и изнасянето от нея до минимум. Организирайте се по най-ефективният начин. А
Ако трябва репетирайте! За ваше улеснение ще има двама сценични работника, които
да ви помагат при нужда. Моля, означете времето за нагласяне на сцената в секунди. 
Ако ви трябва изключително дълго време за подготовка на сцената напишете това в
допълнителната информация, за да се съобразим. 

Звук  

 Микрофон на стойка 

 Хед-сет 

 Мп3-плеър 

NB! ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА НОСЯТ МУЗИКАТА СИ НА ФЛАШКА! 
 Цялата музика и звукови ефекти трябва да са записани на един единствен ФАЙЛ. 
Ако трябва да се сменя музиката по време на изпълнението ви,  трябва да опишете
подробно точно кога да се извърши смяната. За ваша сигурност опитайте да избегнете



това като предварително миксирате музиката си. Има възможност за ползване на 
мултимедиен екран, ако желаете тази екстра обяснете подробно. 
 
 

Реквизит с дистанционно управление. 

 
 Разрешено ви е да използвате такъв реквизит  при положение, че не бърка работата 
на звук, осветление и други технически оборудвания  на и извън сцената. 
 

Помощни средства. 

  
 Ние предполагаме, че ще носите свои помощни средства и реквизити. Ако е заявено 
предварително, ние можем да доставим на сцената следните неща: обикновен стол, 
пушек машина, разклонител (220V) в центъра, в ляво или в дясно на сцената и 
удължител. Ако желаете дим моля опишете кога и колко наситено да бъде изпуснат. 
 

Сцената 
 
 Първото и най-важно нещо което трябва да знаете за сцената е, че за съжаление 
няма завеси.  
Когато описвате позициите си използвайте гледната точка на зрителите, т.е. ако 
казвате че влизате отляво това означава ляво от гледна точка на публиката. 
Сцената е с размери 9 метра ширина в дъното и 10 метра на аванс сцената и е 
дълбока 9 метра, височина 9 метра. Схема на сцената: 

 
 Не е разрешено да фиксирате нищо за пода (гвоздеи, видии, тиксо, лепило). 
Реквизита трябва да се използва така, че да не поврежда пода на сцената. Участници, 
които повредят пода ще бъдат задължени да платят щетите. 



 9 условни точки са означени на скицата на сцената от 1 до 9 . Отбележете къде около 
коя точка ще се представяте. Ако имате изисквания за помощ от сценичните 
работници, моля означете около коя точка искате да ви се постави реквизита. От ляво 
на сцената е така наречената „Зона за подготовка” в нея ще бъде допускан само 
следващият изпълнител, останлите ще изчакват реда си в гримьорните, които се 
намират точно зад сцената. От дясно на сцената е така наречената „Зона за изнасяне”, 
където ще бъдат изнасяни реквизитите ви.  Вие трябва да се изнесете от там заедно с  
реквизита си преди края на участника след вас. Вие ще нагласяте реквизита си в 
гримьорните, когато участника преди вас започне ще имате 10 мин да се разположите 
в „Зоната за подготовка”, ще има сценични работници, които да ви помагат при нужда. 
По-големи реквизити като големи илюзии ще могат да се разполагат предварително 
около тази зона. След като приключите изпълнението си реквизита ви ще бъде 
занесен до „Зоната за изнасяне” на другия край на сцената. От там вие ще трябва да 
пренесете реквизита си обратно в гримьорните. 
 

Осветление 
 
Моля прочетете това внимателно! 

 Всички участници, които искат да имат осветление различно от статичното, трябва да 
попълнят тази секция. Осветлението на сцената може да осветява сцената в три 
части: на аванса, в средата и в дъното. Съответно в точките 1,2,3 (аванс)/ 4,5,6 (среда) 
и 7,8,9 (дъно). Ако имате специфични изисквания коя част на сцената да бъде 
осветена, моля обяснете подробно. 
 Разрешени са 5 промени на осветлението по време на един акт + един блекаут в 
началото и един в края (ако е нужно). Има две предварителни настройки на 
осветлението –„Диско осветление” и „Сумрак” (подходящ за използване на невидима 
нишка). Има и един следач, който може да се използва при желание. 
 Ако имате някакви изключително специални изисквания за осветлението е 
препоръчително да си доведете човек, който да е в „час” с вашето изпълнение и да 
„подсказва” на осветителите. Моля вземете под внимание,  че всеки състезател ще 
има точно 5 минути за репетиция на осветлението и музиката. Така че колкото по-
подробно опишете вашите желания толкова по-лесно ще бъде на всички. 
Когато попълвате формата за осветление , моля описвайте настроението на вашето 
представяне (пример „романтично”, „призрачно”, „изгрев”, „ диско осветление” и т.н.) 
отбележете също в коя част на сцената ще работите. Ако има промяна в осветлението 
ви, моля отбележете промените като ги номерирате и отбележите кога трябва да 
бъдат направени по секунди и действия (пример: 2:12 магьосникът появява червен 
бастун). 
  
 

Огън и пироефекти  
 
 Огън и пироефекти са позволени да се ползват само ако предварително са обявени в 
тази бланка и е получено одобрение от организаторите. Ако някой не е заявил 
използване на огън или пироефекти, журито има право да прекъсне акта и да го 
дисквалифицира. Ако в номера ви има използване на цигари и гасенето им става на 
пода, трябва да си донесете личен килим, върху който да ги пускате и гасите. 
Повтаряме, че всяка нанесена щета на пода ще бъде заплатена от участника. 
 

Асистенти 
  



Разрешено и препоръчително е използването на ваши лични асистенти, особено ако
използвате някакви сложни или особено големи реквизити. Попълнете имената им в
бланката. На тях ще им бъдат дадени пропуски за сцената за времето на вашата
подготовка и представление. 

Репетиция   

Всеки ще получи график кога точно ще е неговата репетиция. Всеки един състезател
е длъжен да присъства на репетицията. Точното време, което ще бъде отделено на
всеки един състезател е 5 минути. След петата минута ще се чуе аларма и
репетицията свършва. Всичко касаещо вашето изпълнение трябва да се обсъди за
тези 5 минути. Няма да бъде позволено да обсъждате вашето изпълнение с техниците
извън тези 5 минути и те ще бъдат инструктирани да не обръщат внимание. За да
постигнем най-добрият резултат за вас ето някои препоръки: 
 Репетирайте вашето изпълнение, но също така репетирайте репетицията.   
Проверете най-добрият и синтезиран начин да обясните всичко в рамките на тези 5
минути. От голяма помощ е ако в бланката подробно и изчерпателно опишете вашите
изисквания за светлина, звук и помощ.  
Бъдете сигурни че по време на репетицията ще: 

1. Видите вашето осветление, което сте поръчали и ще обясните подробно кога се
променя. 

2. Ще донесете реквизита и костюмите, които са важни за промяната на
осветлението. 

3. Проверите дали вашият ФАЙЛ тръгва на уредбата. 
4. Обясните промяната в музиката точно и ясно. 
5. Ще обясните как започвате номера си (статичен на сцената, влизам от ляво,

влизам от дясно, когато се появя музиката започва, музиката започва и тогава се
появявам и т.н.) 

6. Обясните на сценичните работници къде и как да подредят реквизита ви. 
7. Обясните точно и ясно използването на огън и специални ефекти. 

Въпроси: e-mail:  evgenitochev@gmail.com      



Магична Среща „Златна Котка“  

Бланка за технически изисквания 

Име: 
Сценичен псевдоним:
Град: 
Години: 
Мобилен телефон:
Е-мейл: 
Имена на асистенти: 

Категория на изпълнението: 
Продължителност на изпълнението: 
Време за нагласяне на реквизита  

от „Зоната за подготовка”  до сцената (в секунди): 

 Звук 

Микрофон на стойка (да или не) : 
Хедсет (да или не) : 
Долънителна медия (обяснете подробно) : 

 Помощни средства 

Столове (да/не, бройка): 
Електричество (да/не, къде): 
Пушек машина (да/не, кога, колко): 

 Сцена 

Вие влизате на сцената от (подчертайте правилното): ляво/ дясно/ аз съм на сцената когато се
включат светлините. 
Музиката (подчертайте правилното): без музика/ започва и аз излизам на сцената/ излизам на
сцената заставам в поза и тогава започва музиката. 
Край на музиката (подчертайте правилното): свършва сама/ излизам от сцената след като(опишете:
пример - изчезва клетка и аз се покланям):… 

Ако има промяна на музиката опишете кога и кой трак следва. 
Допълнителна медия (да/не, обяснение): 
Вие излизате от сцената (подчертайте правилното): лявo/ дясно/ оставам на сцената и светлините
изгасват. 
Моля опишете подробно самият край на вашия акт (пример: изчезва клетка и аз се покланям): 



 Осветление 

 

Моля опишете настроението на вашето представяне (пример: „романтично”, „призрачно”, 

„изгрев”, „ диско осветление” и т.н.) отбележете също в коя част на сцената ще работите. Ако има 
промяна в осветлението ви, моля отбележете промените като ги номерирате и отбележите кога 
трябва да бъдат направени по секунди и действия (пример: 2:12 магьосникът появява червен 
бастун и превключваме от „Сумрак” на „Диско осветление”). 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Изпълнението ми започва с блекаут (да/не, ако да опишете кога се включват светлините): 
 

Изпълнението ми свършва с блекаут (да/не, ако да опишете кога се изключват светлините): 
 

Искам да използвам светлина подходяща за невидима нишка (да/не, ако да от кога до кога): 
 

Искам да използвам „Диско осветление” (да/не, ако да от кога до кога): 
 

Искам да използвам осветление в салона със зрителите (да/не, ако да от кога до кога): 
 

Искам да използвам следач (да/не, ако да кого следи от кога до кога и какъв цвят): 
 

 

 Огън и пироефекти: 
 

Искам разрешение за използване на огън и пироефекти; тук влизат и цигарите (да/не, ако да 
опишете начина, по който ще използвате огъня, пироефектите и/или цигарите). 
 

Допълнителна информация, която смятате че е важно да знаем: 
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