PROPOZICE
Název soutěže :

„O Kryštofa a Kryštůfka“

Kdy: 26. ledna 2019 (sobota)
Druh soutěže : pohárová soutěž ve společenském tanci
Účast v soutěži: dětské, mládež a dospělé taneční páry
(pro začínající a mírně pokročilé, hobby
pár, páry po tanečních, nemusí být registrované páry
v žádném svazu, soutěž není určena pro registrované páry
C, B, A, M a nemající vytančené finále v „D“)
Místo konání: Společenské centrum Rychnov n./Kn.
Pořadatel: Déčko – DDM Rychnov nad Kněžnou,
TK Sollanc při DDM Rychnov n./Kn.,o.s. a
ve spolupráci s Městem RK a za finanční podpory
Královehradeckého kraje a dalších partnerů
Vedoucí soutěže: Mgr. Josef Solár
Porota: vedoucí zúčastněných klubů
Hudební doprovod: reprodukovaná hudba
Sčitatelé: Martin Buchta & členové TK Sollanc
Startovné : 60,- Kč za pár
Vstupné : 30,- Kč
Ceny: pro první tři páry v každé kategorii
Úhrada nákladů: pořadatel nehradí žádné náklady
spojené s účastí párů na taneční soutěži

Přihlášky písemně do 22. 1. 2019 na adresu:
(Pište celá jména a klub!!! Čitelně!!! Nejlépe tiskacím písmem!)

“ O Kryštofa a Kryštůfka 2019“
Déčko – DDM RK
Poláčkovo náměstí 88
561 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.:494 535 680 (DDM) nebo 603 543 702 (J. Solár)
e-mail: solar.josef @seznam.cz

Kategorie:
tř. D-mini
tř. Z
tř. D1
tř. D2
tř. J1
tř. J2
tř. E
tř.H
tř.S

- do 6 let – W, Po, CH
- úplní začátečníci do 10 let – W, Po, CH, J
- do 9 let včetně – W, Po, CH, J
-do 11 let včetně – W, Po, CH, J
- do 13 let včetně – W, Q, Po, CH, J
- do 15 let včetně– W, Q, Po, S, CH, J
- taneční páry, které na podzim 2018
absolvovali taneční (poprvé) W, Po, CH, J
( Dospělí-nad 15 let):
- STT: W, T, V, Q
- LAT: S, CH, R, J
( Senioři-nad 35 let):
- STT: W, T, V, Q
- LAT: CH, R, J

Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo slučovat kategorie.
Pár může tančit v kat. věkově vyšší. Startovné se platí jednou!

Časový harmonogram:
9.00
9.00
10.00
12.00
13.00
14.00
16.00

otevření sálu
prezence párů (každá končí 30 min. před
zahájením soutěže)
zahájení soutěže tř. D1, D2, D-mini, Z
zahájení soutěže tř. J1, J2
zahájení soutěže tř. E
zahájení soutěže tř. H – STT, H – LAT,
tř. S – STT, S – LAT,
předpokládaný konec soutěže

(podle počtu párů změna časového harmonogramu vyhrazena!!!)

Mnoho tanečních úspěchů přejí pracovníci Déčka
v Rychnově nad Kněžnou a členové TK SOLLANC!

Doprovodný dopis pro vedoucí a trenéry:
Vážení přátelé, dovoluji si vás upozornit na několik změn oproti
minulým ročníkům:
Nová kategorie: D-mini – opravdu pro nejmenší taneční páry, kde
není z páru starší 6 let.
Letos opět otevíráme kategorie „Z“, kde je podmínkou, že žádný
z tanečního páru se ještě nezúčastnil taneční soutěže do srpna 2018.
V případě účasti jednoho z partnerů na taneční soutěži (podle
seznamů tanečních párů ze soutěží), je celý pár diskvalifikován bez
nároku na vrácení startovného. Tato kategorie je určena jen a pouze
pro taneční páry, které začaly tančit od září 2018.
Parkování!!
Pokud pojedete autem, můžete zaparkovat přímo před Společenským
centrem (na rychnovském náměstí pojedete směrem k poště a za první
křižovatkou u ZŠ Komenského odbočte vlevo (kolem ZUŠ)). Nebo
před „Déčkem“ – DDM na Poláčkově náměstí. Všude se platí! :-(
Páry mohou tančit i ve více kategoriích věkově vyšší. Platí se jedno
startovné. Startovné předložte u prezence u sčitatele (u počítače).
Dále prosíme o poučení Vašich tanečních párů, aby nenechávali žádné
cenné věci v prostorách na převlékání (ani telefony, peníze, foťáky,..).
Za tyto cenné věci zodpovídá doprovod.
Pokud i vy máte nějakou soutěž – dejte nám vědět, rádi přijedeme a
zahrneme ji do našeho kalendáře soutěží na našich stránkách
www.deckoviny.cz v sekci - tanec – seznam soutěží.
S přáním příjemným vykročením do nového roku 2019
se těšíme na shledanou v Rychnově nad Kněžnou!
Mgr. Josef Solár

