Dům dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou
pořádá
pohárovou taneční soutěž pro začínající a mírně pokročilé taneční páry

O Cenu Chlumce nad Cidlinou
Datum konání:

sobota 23.3.2019

Místo konání:

Sokolovna v Chlumci nad Cidlinou

Porota:

vedoucí zúčastněných klubů

Ozvučení:

zajistí pořadatel

Sčitatelé:

Aleš Beránek, AB TECH

Vedoucí soutěže: Aleš Kulhavý 605 018 985
Startovné:

80,- Kč za pár

Vstupné pro
veřejnost:

50,-Kč za osobu

Účast v soutěži: pro začínající a mírně pokročilé, hobby páry. Soutěž není určena pro
registrované taneční páry C,B,A,M a nemající vytančené finále v „D“(nesmí být
registrovaní v SUT).
Velikost parketu: 8x15m
Přihlášky:

písemně do 20.3.2019, pište jména a příjmení, kluby a kategorie,
kterých se taneční páry zúčastní.

Adresa:

Dům dětí a mládeže, 9.května 198, Chlumec nad Cidlinou, 503 51
Telefon DDM: 495 485 357

E-mail:

koulova@ddmchlumec.net

Kategorie:
D mini do 7 let včetně

W, PO, CH

Z- úplní začátečníci do 13 let včetně

W, PO, CH, J

D1- děti do 9 let včetně

W, PO, CH, J

D2- děti do 11 let včetně

W, PO, CH, J

J1- junioři do 13 let včetně

W, PO, CH, J, Q

J2- junioři do 15 let včetně

W, PO, CH, J, S, Q

H- dospělí nad 15 let

STT: W, T, V, Q
LAT: S, CH, R, J

Samostatná polka do 15 let včetně
Poznámka: pořadatel si vyhrazuje právo slučovat kategorie.
Pár může tančit v kategorii věkově vyšší. U kategorií rozhoduje rok narození.

Časový harmonogram:
8:00

otevření sálu

8:30 – 9:45

prezentace tanečních párů (každá končí 30 min. před zahájením
soutěže).

9:45 – 10:00

porada poroty

10:00

zahájení soutěže D mini, Z,polka

11:00

zahájení soutěže D1, D2

12:00

zahájení soutěže J1, J2

13:00

zahájení soutěže H- STT, H – LAT

14:00 – 15:00

předpokládaný konec soutěže

Poznámka: Podle počtu tanečních párů změna časového harmonogramu vyhrazena.

Doplňující informace pro vedoucí a trenéry
Váženi přátelé, dovoluji si Vám napsat pár informací spojené se soutěží.

Občerstvení:
Možnost zakoupit občerstvení bude v předsálí tanečního sálu.
Šatny:
K dispozici budou v prostorách sokolovny.
Parkování:
Je možné bez problémů před sokolovnou a v okolních ulicích.
Soutěžní kategorie:
páry mohou tančit i o věkovou kategorii výše 
kategorie D mini, Z, D, J se mohou zúčastnit i dívčí dvojice
kategorie D mini je pro nejmenší taneční páry, kde není nikdo z páru starší 7 let
kategorie Z se mohou účastnit též kategorii D nebo J, podle věku
kategorie Z je pro úplně začínající

Cenné věci:
Prosíme, aby si nikdo nenechával žádné cenné věci v prostorách na převlékání (telefon,
tablet, peníze, fotoaparát). Noste tyto věci při sobě. Za cenné věci organizátoři soutěže
nezodpovídají.

Zveme i širokou veřejnost.
Pokud pořádáte soutěž, tak nám dejte vědět i my rádi přijedeme.

*************************************************************
Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.
Dům dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou

O Cenu Chlumce nad
Cidlinou

23.3.2019
Sokolovna v Chlumci nad Cidlinou

