Kolínský pohár v twirlingu 2021
Nepostupová soutěž
Soutěží se dle soutěžních řádů a propozic SMT ČR
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161
Pražská 161, 280 50 Kolín 1
Ve spolupráci se SMTČR - NBTA

Kontakt:

Petra Pokorná, TS Vergillio
Tel./ fax: 321 712 939 nebo 731 615 632
Email: kolinskypohar@centrum.cz

Termín konání:

neděle 28. listopadu

Místo konání:

Sportovní hala Borky, Brankovická ul., Kolín

Přihláška:

podání je možné do NAPLNĚNÍ KAPACITY! Nejdéle však do Kompletně
vyplněné přihlášky zasílejte, na výše uvedou adresu, stačí emailově. KAPACITA
PŘIHLÁŠEK JE OMEZENÁ!!!

Startovné:

300,- Kč/ sólo, 400,-/duo, porotné se nevybírá

Divácké vstupné:

0 Kč

Disciplíny:

všechny dle soutěžního řádu SMT ČR pro twirling.
Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení či neotevření málo obsazených kategorií.

Hudba:

hudba se posílá předem do 20.11.2021 na výše uvedený email přímo, nebo
prostřednictvím např. úschovny. Prosím vše v MP3. Každou skladbu označte prosím
tímto způsobem.
Např.: RTS_S_A_KARPÍŠKOVÁ_Dora_Vergillio

Porota:

porotci SMT ČR (L. Matoušková, L. Hanzalíková, T. Vimrová, N. Zlámalová,
M. Smetanová)

Vyhlášení:

bude probíhat průběžně, drobné ceny za účast obdrží všichni soutěžící bez ohledu
na umístění.

Časový rozvrh:
orientační plán bude vyvěšen na stránkách soutěže www.opoharzezamku.estranky.cz cca 7 dní
před soutěží….
Technické zázemí:
- podlaha umělá VSTUP NA SOUTĚŽNÍ PLOCHU I DO ŠATEN JE POUZE PRO SOUTĚŽÍCÍ
V TANEČNÍ OBUVI ČI SÁLOVKÁCH!!!
- v omezeném množství prostor v šatnách, pozor – šatny slouží na odkládání věcí, pokud soutěžící
vyžaduje soukromí pro převlečení, musí přijet oblečená již z domova, za odložené věci neručíme.
- VŠICHNI SOUTĚŽÍCÍ I DIVÁCI MUSÍ DOLOŽIT VÝSLEDEK O NEGATIVNÍM TESTOVÁNÍ,
PRODĚLANÉ NEMOCI, ČI OČKOVÁNÍ dle aktuálně platných vládních nařízení. Organizátor má
povinnost tato potvrzení evidovat a skladovat po dobu 30 dní od konání akce. Na každém
potvrzení musí být uvedeno kontaktní tel. číslo. Potvrzení musí být VYTIŠTĚNÉ!
Dopravu si hradí soutěžící.
Po dobu celé soutěže jsou zákonní zástupci (vedoucí skupin) plně odpovědní za jednotlivé členy
svého souboru a v případě poškození zařízení Sokola, či jiných věcí nese odpovědnost za škodu
vedoucí skupiny/zákonný zástupce.
Naše hala je zcela nová, bohužel ještě není k dispozici plnohodnotné občerstvení, zajistíme nějaký
základní sortiment v podobě nápojů a sušenek, nikoliv však stravu. Možnost stravování je
vyznačena na mapce.
Pohárová soutěž je výbornou příležitostí pro vyzkoušení si soutěže ve vyšší výkonnostní třídě.
Proto, kdo na postupovkách soutěží v C, může to u nás zkusit v B a stejně tak, kdo soutěží v B,
může zkusit konkurenci v kat. A, bez ohledu na splněné zkoušky z L1 a L2.

