
Propozice WHITE CUP 2014

White Cup - mezinárodní soutěž v akrobatickém rock´n´rollu

Soutěž vyhlašuje Český svaz akrobatického rock and rollu

Pořadatel R´n´R club Alpha - Dům dětí a mládeže Praha

Hlavní partneři akce Penzion Radvanice

Kategorie a druh
soutěže

Nominační - ŽÁCI

Nominační - JUNIOŘI

Nominační - B

Nominační - A

Pohárová - Děti

Postupová - C

Pohárová - MFD

Pohárová - MFJ

Pohárová - MFS

Termín soutěže Sobota 18.10. 2014

Místo konání Sportovní hala - Penzion Radvanice - Radvanice 170

Ředitel soutěže Gabriela Haisová

Odborný dozor Nominuje ČSAR

Časomíra Nominuje ČSAR

Sčitatelé Nominuje ČSAR

Porota Nominuje ČSAR

Hudební doprovod
V předkolech párů i formací se tančí na nahrávky ČSAR. V Prvním kole kat.A - taneční sestavy a ve
finálových kolech mohou páry i formace použít vlastní skladbu v souladu s pravidly ČSAR. Nahrávku
můžete pořadateli dodat nahranou na CD případně na flashdisku ve formátu wav nebo MP3Nosiče
či skladby musí být jasně a čitelně označeny.Nosiče či skladby musí být jasně a čitelně označeny.

Prezence 8:30:00 - 10:30, prezence kategorií které mají jen velké finále do14:0014:00

Začátek soutěže 11:30

předpokládaný konec
a zahájení RnR party 22:00

Malé finále DĚTI, ŽÁCI, C, MDFD,MDFJ 16:00

Velké finále JUNIOR, A, B, MDFS, 19:00

Soutěžící, kteří mají jen velké finále mají prezenci prodlouženou do 16,00 hod.

Harmonogram Aktuální harmonogram najdete na www.whitecup.cz

Lékařský dozor

Vstupné 150Kč / osoba

Startovné 200Kč / osoba

Způsob provedení
soutěže Soutěž probíhá podle pravidel ČSAR.



Pozvání

Na soutěž jsou zvány taneční páry a formace ČSAR. Pozvání zároveň platí pro všechny páry a
formace ze Slovenska a Polska vyjma párů kategorie B. Po soutěži připravujeme velkou
Rock´n´rollovou párty pro rokenroláky všech věkových kategorií. Discotéku rozjedou Rasťo Baňas a
Honza Moravec Friťák, venku je zastřešený gril nebo můžeme jen tak posedět. Pro všechny kdo mají
zájem je připraveno výhodné ubytování se snídaní a také výhodná doprava z Prahy a zpět.

Přihlášky
Zasílejte nejpozději do středy 10.10. 2014 na email gabahais@gmail.com do předmětu WC PR

Do přihlášky je nutné uvést jména trenérů pro volný vstup.

Vstup Základní 150Kč, děti do 10 let zdarma.

Úhrada nákladů Funkcionářům dle platných předpisů.

doprava Pro zájemce je zajištěna doprava v sobotu Praha - Radvanice, v neděli Radvanice - Praha za 300,-.

Ubytování Nabídka ubytování bude k dispozici na webu soutěže whitecup.cz od ????2014
Propozice schválil Jiří Hais, Předseda ČSAR


