Informační bulletin pro soutěž:

CZECH DANCE MASTERS 2018

Sobota 7.4.2018
Sportovní hala v Českých Budějovicích

Vážení vedoucí, milí tanečníci, kolegové,
přiblížil se čas soutěže tanečních formací a Vy držíte v ruce informační brožuru, která by Vám měla pomoci
orientovat se v průběhu a organizaci soutěže.
Pokud v naší informační brožuře nenaleznete pro Vás potřebné informace, kontaktujte Lenku Čondlovou
(777 622 166) nebo Šárku Budošovou (tel. 774 334 364), rádi pomůžeme.
Vzhledem k tomu, že i letošní soutěž bude časově náročná, prosíme, aby vedoucí souborů měli v pořádku
připravené všechny potřebné dokumenty apod., aby vše proběhlo dle plánu.
Dále prosím naplánujte svůj příjezd na soutěž s dostatečným předstihem, aby jste vše stihli i v případě
časového posunu. Posuny vpřed, ale i vzad nejsou vyloučeny. Děkujeme za pochopení.
Organizační pokyny při příjezdu na místo konání:
- vstup – zde zaplatíte startovné a vstupné (připravte si přesné počty tanečníků, na místě to bude
kontrolováno dle přehledu startovného), POZOR NA INTERNETOVOU PREZENCI – uzávěrka
prezence je ve středu 4.4. ve 23.59 hod přes internet, po uzávěrce pak již není možné tanečníka
odhlásit ze soutěže, resp. je nutné za něj i v případě neúčasti zaplatit startovné. Ke sčitateli – pan
Vaňouček – vlevo od parketu - se dostavíte po zaplacení startovného u vchodu a doladíte Vaše
přihlášky formací.
- Kdo nahrál hudbu na server, nemusí na soutěži již hudbu řešit. Každopádně je třeba mít s sebou
zálohu na flashce, kdyby nastal jakýkoliv problém. Ostatní si přinesou flashku nebo CD – pozor 1
choreografie= 1 CD (pozor na vhodný formát, ideálně mp3)
- prostorová zkouška - pouze pro dětskou věkovou kategorii a MINI, viz. dle rozpisu, v případě více
choreografií nahlaste pořadí zvukařům
- nástup souborů na parket: formace bez rekvizit nastupují zprava (z pohledu poroty) a odcházejí vlevo,
formace s rekvizitami dle dohody. Prosím všechny kolektivy, aby ihned po skončení soutěžního vystoupení
odnášeli rekvizity dostatečně daleko od parketu a ihned je uklízeli. Funkci STAGE MANAGERA, který
bude koordinovat soubory bude vykonávat stejně jako minulý rok pan Ondřej Šimera.
- úvodní zahájení: v 10:50 h – prosím všechny tanečníky na parket (pokud možno v kostýmech), nebude se
představovat jednotlivě kvůli času, pouze se budou vyvolávat jména, v 11:15 bude tančit první formace
- vyhlašování: nebudou se zvedat známky – vždy po skončení dané kategorie proběhne vyhlášení celé
kategorie, na parket dozadu nastoupí všechny zúčastněné soubory a moderátor je bude vyvolávat dle pořadí,
rozpis známek od jednotlivých porotců pak obdržíte spolu s diplomem
Datum, čas a místo konání:
Sobota 7.4.2018 11-20 hodin, Sportovní hala V Českých Budějovicích
Kde najdete sportovní halu?
Adresa: Stromovka 12, České Budějovice – u benzínové stanice OMV
Parkování: přímo u haly je větší parkoviště (i pro autobusy), osobní auta mohou parkovat i na parkovišti u
Výstaviště či u supermarketu Kaufland.

Časový harmonogram soutěže:
Prezence: dělá si každý sám do středy 4.4.23:59 hod
Prostorové zkoušky: 8:00 – 10:30 h
začátek soutěže: 11:00h
předpokládaný konec 20:00 hod

Porada vedoucích souborů
10:30 h
Porada se bude konat ve vestibulu SH.
Startovné a vstupenky:
Startovné: pro členy CDO – 100 Kč/disciplína, pro nečleny CDO 200,- Kč/ disciplína (100 Kč bude
pořadatelem odvedeno organizaci CDO)
Bude vybíráno v hotovosti u vstupu, každý vedoucí obdrží vstupenky zdarma (1 choreografie – 1 vstupenka,
u MINI a DVK nad 20 dětí 2 vstupenky), ostatní doprovod platí vstupné (150 a 100 Kč pro děti do 12ti let).
Vstupenky budou v dostatečném počtu přímo na místě (nemusí se objednávat předem). Předprodej bude
probíhat od 3.4. od 15-18 h v TC Move 21, Pražská 67 v Českých Budějovicích.
Šatny:
Rozpis šaten obdržíte na místě. Vzhledem k velkému množství tanečníků prosíme o shovívavost a
skromnost. Dále bychom Vás také rádi požádali, abyste šatny opouštěli v přijatelném stavu. Vzhledem
k tomu, že na každé šatně je jméno tan. skupiny, tak je to jeho vizitka☺ Děkujeme.
Prostorové zkoušky:
V letošním ročníku jsou prostorové zkoušky pouze pro mini a DVK, a to 5 min. Časový harmonogram musí
být bohužel z časových důvodů nekompromisně dodržován, do času prostorové zkoušky se počítá i nástup a
odchod z parketu. Děkujeme za pochopení. Rozpis jste již obdrželi spolu s harmonogramem.
Prosíme o přesné dodržení časů vzhledem k časové tísni!!! Děkujeme
Stravování:
V areálu sportovní haly je restaurace a bufet, které budou v průběhu akce v provozu. V blízkosti sportovní
haly je Kaufland a řada restaurací (ca 10 min pěšky).
Doplňující informace:
Prosíme všechny soubory, aby v případě neúčasti na soutěži či neúčasti na prostorových zkouškách tuto
skutečnost ohlásili co nejdříve pořadateli. Předem moc děkujeme za spolupráci.

Přeji všem hodně štěstí při posledních přípravách na soutěž a těším se jménem celého organizačního týmu
na shledanou.
Lenka Čondlová
tel.: 777622166

