
Vrabčák – informace k soutěži 

 

Soutěž Vrabčák se koná v sobotu 11.12.2021 v sokolovně TJ Sokola Jinonice, Butovická 100, Praha 5. 

Začátek soutěže je v 11,00  hodin. Vchod pro soutěžící bude otevřen od 10,00. Přihlášení účastníci 

jsou uvedeni na www.rokenrol.cz. 

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích – Děti (do 10 let)  a Junioři (nad 10 let). Všichni soutěžící musí 

mít startovní průkaz ČSAR, zaplacenou registraci minimálně za 50,- Kč (lze i na místě) a lékařskou 

prohlídku, kterou bude možné nahradit čestným prohlášením rodičů, že dítě je zdravé a schopné se 

zúčastnit soutěže (v tomto případě za zdraví dítěte odpovídá v plném rozsahu rodič). 

Soutěž proběhne ve dvou kolech. V prvním kole porota vybere ty soutěžící, kteří postupují do dalšího 

kola. Nepostupující závodníci obdrží „bronzového vrabčáka“. V dalším kole porota rozhodne, kterým 

závodníkům přidělí „stříbrného vrabčáka“ a kterým „zlatého vrabčáka“. V každém kole budou 

závodníci tančit po 5 na parketu, před závodníky bude vždy 1 nezávodící předcvičující.  Z každé pětice 

porota může, ale také nemusí vybrat v prvním kole bronzového, ve druhém kole stříbrného  či 

zlatého vrabčáka (v tančící pětici mohou být tedy všichni ohodnoceni stejně). Teoreticky se tedy 

může stát, že budou samí bronzoví či naopak samí zlatí vrabčáci. 

Tančí se na hudbu pořadatele o rychlosti 45-46 t/min. 

Soutěžící budou oblečeni neformálně, tedy např. legíny a tričko, není povoleno reprezentační či 

oddílové oblečení, ale ani závodní dres. 

Všichni účastníci soutěže obdrží medaili a diplom, které budou předány po skončení závodní části 

soutěže. 

Startovné je stejně jako na ostatních soutěžích ČSAR 200,- Kč/osoba. 

Vstupné pro diváky je jednotné ve výši 100,- Kč. 

Hygienické podmínky pro účast na soutěži (včetně diváků): 

- Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost 

- Děti 12-18 let – potvrzení o ukončeném očkování (min. 14 dní) nebo prodělání nemoci covid -

19 (max. 180 dní) nebo PCR test ne starší  72 hodin 

- Osoby starší 18 let – potvrzení o ukončeném očkování (min. 14 dní) nebo prodělání nemoci 

covid-19 (max. 180 dní). Rozočkované osoby potvrzení o očkování + PCR test (max. 72 hodin) 

- Všichni diváci bez výjimky musí mít po celou dobu přítomnosti na soutěži nasazený 

respirátor. Ostatní účastníci soutěže musí mít nasazen respirátor vždy, když nesportují. 

Výjimku mají porotci při výkonu funkce, moderátor a ostatní činovníci, pokud vykonávají 

činnost související se soutěží. Trenéři nemusí mít nasazený respirátor, pokud v daném 

okamžiku aktivně vykonávají funkci trenéra.  

- Všichni, kdo nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do prostor sportoviště 

vpuštěni, případně z něj budou vykázáni. 


