Pořádá:

Český svaz Akrobatického Rock and Rollu
Helena Brahová

Pořadatel:

Český svaz Akrobatického Rock and Rollu
Helena Brahová

Druh soutěţe:

Ţáci - titulární
Junior – titulární
Děti - pohárová
Kat. C – celostátní přebor
Kat. B - nominační
Kat. A – mezinárodní pohárová
MDFJ, DFJ, MFS - pohárová

Účast v soutěţi:

Páry s oprávněním startovat v daných kategoriích
z ČR. a zahraničí

Místo soutěţe:

Městské divadlo Beránek, Nám. T.G.M.

Ředitel soutěţe:

Helena Brahová

Odborný dozor:

Jmenuje ČSAR

Sčitatelé:

Jmenuje ČSAR

Porota:

Jmenuje ČSAR

Lékařský dozor:

Časový harmonogram:
9.00
9.30 - 10.30
10.30
11.00
16.00
20.00

V předkolech nahrávky pořadatele. Ve finále mohou páry
pouţít vlastní skladbu na kazetě / CD jasně a čitelně
označenou jménem páru, skladba nahraná na začátku
kazety. Skladby musí splňovat Soutěţní řád ČSAR.
Neoznačené kazety / CD pořadatel nepřijme.

Velikost parketu:

15 x 17 m

- otevření vchodu pro soutěţící páry
- prezentace
- porada poroty
- začátek soutěţe
- finále soutěţe
- předpokládaný konec soutěţe

Způsob provedení soutěţe: Soutěţ bude provedena podle soutěţního řádu pro
pořádání soutěţí v akrobatickém Rock and Rollu.
Termín uzávěrky přihlášek:
25. dubna 2016
Párům přihlášeným po tomto datu není pořadatel povinen
povolit start v soutěţi.
Adresa přihlášek:
Informace:

Helena Brahová
Bartoňova 275, 547 01 Náchod
Mobil: 774 - 133162,
E-mail: Brahova.H@seznam.cz

Úhrady nákladů:

Funkcionářům dle platných předpisů, párům pořadatel
neplatí ţádné náklady spojené s účastí na soutěţi.

Stravování:

V místě, restaurace.

Ubytování:

Na ubytování se hlaste dříve neţ je uzávěrka přihlášek. V
případě zájmu po telefonické dohodě zajistíme v Hotelu
Beránek dvoulůţkový pokoj za 1 050,- Kč se snídaní nebo
pouze ubytování za 250,- Kč/noc na internátu SPSŠ.
Pro páry kategorie A ubytování na internátu SPSŠ na 1 noc
zdarma!!!
Zahraniční hosté ţádáme o vyplnění formuláře přihlašovací
tiskopis pro ubytované cizince a zaslání pořadateli s
objednávkou ubytování.

Upozornění:

Za odloţené věci v šatnách a rozcvičovnách pořadatel
neručí!!! Kaţdý klub si zodpovídá za přidělenou šatnu!!!
Propozice vydal:
Helena Brahová a ČSA

Startovné a vstupné: 200,- Kč, za soutěţícího (1 osoba). Trenéři za kaţdý klub dle
pravidel ČSAR. VSTUPNÉ: 100,- Kč
Hudební doprovod:

MUDr. Petr Halada

