
Pořádá: Z pověření ČSAR –Elvis Jihlava  

  

Datum: 13. 6. 2015 - sobota 

 

Druh soutěže: děti, C, MDFD, MDFJ, MDFS - pohárová soutěž 

 Junioři, B - nominační 

                                 žáci, A  – titulární soutěž  
 

Účast v soutěži: Páry a tanečnice s oprávněním startovat v daných 

kategoriích z ČR, pohárová zahraniční 

 

Místo soutěže: Sportovní hala E. Rošického 

 E. Rošického 6 
 586 01  Jihlava 

  

Vedoucí soutěže: Vilibald Prokop 

 

Odborný dozor:  Jmenuje ČSAR 

Sčitatelé: Jmenuje ČSAR 

Porota: Jmenuje ČSAR 

 

Hudební doprovod: V předkolech nahrávky pořadatele. Ve finále mohou 

páry použít vlastní skladbu (CD, MP3) jasně a čitelně 

označené. Skladby musí splňovat Soutěžní řád ČSAR. 

Formace - vlastní nahrávky. 

 

Velikost parketu:  12 x 12 m 

 

Lékařský dozor: Zajišťuje pořadatel 

 

Volný vstup: Soutěžní páry, zástupci ČSAR a trenéři dle směrnic  

 

Časový harmonogram: 09:00 – otevření vchodu pro soutěžící 

 09:30 – 10:30 – prezence 

 10:30 – porada poroty  

 11:00 – začátek soutěže 

 20:00 – předpokládaný konec soutěže 

Startovné: 200 Kč / osobu 

 Startovné plaťte za celou formaci, nikoliv 

jednotlivě 

 

Prosím respektujte tento požadavek:  

 Startovní průkazy formací předloží klub ve spisových 

deskách s názvem formace, klubu, jmenným seznamem 

tanečníků a tanečnic a počtem startujících + seznam 

náhradníků (uvést zvlášť). Př: Elvis Jihlava, Scratch, 

DFS, počet 16 + jmenný seznam s datum narození. 

 

Způsob provedení soutěže: Soutěž bude provedena podle soutěžního řádu 

pro pořádání soutěží v akrobatickém rokenrolu 

 

Termín přihlášek: 3. 6. 2015 

 Párům a formacím přihlášeným po tomto datu není 

pořadatel povinen povolit start v soutěži 

 

Adresa přihlášek: Vilibald Prokop 

 S. K. Neumanna 5 

 586 01  Jihlava 

 tel: 603 311 465 

 email: elvis.jihlava@email.cz 

 

Další info: www.elvis.wz.cz 

 

Úhrada nákladů: Funkcionářům dle platných předpisů 

 Párům pořadatel neplatí žádné náklady 

 

Stravování: Restaurace v objektu 

 

Upozornění: S ohledem na závodníky pořadatel oznamuje, že 

v celém objektu je zákaz kouření 

 Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách 

 

Propozice schválil: Za výbor ČSAR prezident J. Hais 

http://www.elvis.wz.cz/

