RRC DOMINO TJ Sokol Jinonice

Podzimní pohár Sokola Jinonice

Podzimní pohár Sokola Jinonice
16.ročník

PROPOZICE
16.11.2019
Soutěž vyhlašuje

Český svaz akrobatického rock and rollu

Pořadatel

RRC Domino TJ Sokol Jinonice
Titulární:

Kategorie a druh soutěže

Nominační:

Ž, J,A, DFJ, DFS, JF

Pohárová:

D, C, DFD, MDFD, MDFJ, MDFS

Termín soutěže

16.11.2019

Místo konání soutěže

BB arena, Tupolevova 710, Praha 9 - Letňany

Účast v soutěži

Páry a formace s oprávněním startovat v daných kategoriích z ČR a ze zahraničí

Ředitel soutěže

Ing. Miroslava Kočová

Odborný dozor

Jmenuje ČSAR

Sčitatelé

Jmenuje ČSAR

Porota

Jmenuje ČSAR

Lékařský dozor

Zajišťuje pořadatel
V předkolech nahrávky pořadatele

Hudební doprovod

Ve finále vlastní skladba ve formátu MP3 či wav, jasně označená jménem formace či páru,
zaslaná předem emailem
Skladby musí splňovat soutěžní řád ČSAR.
Prosíme, zašlete finálové hudby všech tanečníků předem na email m.kocova@kockasro.cz!!

Startovné

200 Kč / osoba

Volný vstup

Soutěžící, trenéři dle pravidel ČSAR - uvést jmenovitě v přihlášce

Způsob provedení soutěže

Soutěž bude provedena podle soutěžního řádu pro pořádání soutěží ČSAR v akrobatickém rock
and rollu

Termín přihlášek

Nejpozději do 6.11.2018, jen prostřednictvím systému ČSAR
Párům a formacím přihlášeným po tomto datu není pořadatel povinen povolit start v soutěži

Adresa přihlášek

http://csar.rokenrol.cz

Další informace

www.rnr.sokoljinonice.cz

Úhrada nákladů

Funkcionářům dle platných předpisů, /párům ani/ formacím pořadatel nehradí žádné náklady
spojené s účastí na soutěži

Prezence

9:30-10:15

16.11.2019

BB arena Praha

RRC DOMINO TJ Sokol Jinonice

Podzimní pohár Sokola Jinonice

9:00

Otevření vchodu pro soutěžící

9:15

Zahájení řízených prostorových zkoušek formací (bude upřesněno v závislosti
na počtu přihlášených / čas zkoušky obdrží všichni soutěžící po zaslání
přihlášky. Čas zkoušky je nutno bezpodmínečně dodržet. V případě, že se
formace ke zkoušce nedostaví včas, není pořadatel povinen umožnit zkoušku v
jiném čase)

Časový harmonogram
9:30-10:15

Prezence

10:30

Porada poroty

11:00

Zahájení soutěže

a)

Ubytování
b)

Na žíněnkách ve vlastním spacáku - sokolovna TJ Sokola Jinonice 50 Kč/osoba/noc, sociální zařízení, teplá voda, kuchyňka
Penzion - min. 350 Kč/osoba/noc (objednávky ubytování nejméně 14 dní
předem)

V celém objektu je absolutní zákaz kouření. Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách.
Ochrana osobních údajů (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSAR, a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu soutěže a na webových stránkách ČSAR.

Upozornění

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k
informování veřejnosti o proběhlé soutěži, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k
osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu) zejména z
vyhlášení výsledků a v průběhu soutěže. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte
to, prosím, explicitně fotografovi na soutěži.

Propozice vydal

RRC Domino TJ Sokol Jinonice

Propozice schválil

Za výbor ČSAR - Jiří Hais, předseda ČSAR

V Praze dne 11.9.2019

16.11.2019

BB arena Praha

