CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE – REGIONÁLNÍ KOLO FORMACÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
31.3.2019
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, soutěžící, diváci
Dovolte mi poskytnout Vám důležité informace, které pomohou k hladkému průběhu regionálního
kola formací v Opavě.
Adresa haly: Žižkova 8/2904, 746 01 Opava
POZOR V NOCI ZE 30.3.2019 NA 31.3.2019 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ZIMNÍHO ČASU NA LETNÍ, DRŽME SI
VŠICHNI PALCE AŤ NEZASPÍME :-)

Vstup – je z boční strany budovy, zde zaplatíte startovné(případně vstupné) a obdržíte identifikační
pásky (na každou formaci obdržíte jednu volnou vstupenku). Tyto pásky je potřeba před vstupem
umístit na zápěstí tanečníků, bez nalepeného pásku nebude tanečník vpuštěn do haly. U vstupu se
také dovíte, kde se nachází Vaše šatna (pořadatel nezodpovídá za cenné věci – mobily, notebooky a
peněženky vnesené tanečníky do haly – hlídejte si své věci).

Prostorové zkoušky- pouze pro kategorii mini a děti(na vyžádání), dle harmonogramu.
Rekvizity a kulisy – rekvizity a kulisy se vnášejí do haly velkými žlutými dveřmi, které se
nacházejí na opačné straně než je vstup a jsou na úrovni tanečního parketu. Upozorňuji, že rekvizity
a kulisy mohou vnášet pouze osoby označené identifikační páskou, tedy s páskem tanečníka, nebo
diváka. Bez pásku nebudou vpuštěni do haly. Rekvizity a kulisy si prosím složte a připravte na levé
straně parketu (z pohledu diváka). Nástup formací na parket bude vždy z leva (pohled diváka) a
odchod doprava. Na pravé straně po vystoupení zůstanou rekvizity, tak aby bylo možno tyto rekvizity
v průběhu soutěže bez omezení odnášet z haly. Prosím všechny tanečníky a trenéry, aby při
manipulaci s rekvizitami byli nadmíru ohleduplní. Upozorňuji, že rekvizity nesmí poničit taneční
povrch – baletizol. V opačném případě budete nuceni zaplatit způsobenou škodu.

Zahájení soutěže – společný nástup. Prosím, aby každý klub, který tančí v prvním bloku, aby
nachystal tanečníky, kteří se zúčastní zahájení. Všichni na parketu tančí společně s moderátorem a
přivítají porotu a funkcionáře.

Vyhlašování: proběhne vždy dle harmonogramu, poslouchejte moderátora, pro případ změn.
Hodnocení je neveřejné, scating obdržíte spolu s diplomem. Ocenění dostávají formace na 1. až 3.
místě, další místa obdrží diplom (prosím jednoho zástupce). Na vyhlášení prosím přicházejte
v kostýmech.

Diváci: vstupné se platí na boční straně budovy, po zaplacení obdržíte identifikační pásek, který je
nutno nalepit na ruku, bez nalepeného pásku nebude divák vpuštěn do haly. Velice prosím o
omezení, vašeho pohybu v zákulisí, kde se budou nacházet šatny soutěžících. MILÍ DIVÁCI – jedno
taneční vystoupení má délku od 2 do 4 minut. Dodržujte prosím etiketu a na místa a z nich se
pohybujte mezi jednotlivými tanečními čísly. Určitě to ocení nejen ostatní diváci, ale i porota, které
bráníte mnohdy ve výhledu a především tanečníci!!!

Stravování: v areálu haly je k dispozici bufet, který bude otevřen od 7:00

- najdete v něm teplé a
studené nápoje a dále teplé i studené občerstvení. Dále je v hale restaurace, kde bude připraveno
obědové Menu.

Prodejní stánky: - DANCE PHOTO, SPARROW, CR PRODUCTION A PERNÍČKY ŠTĚPÁNEK
Prosíme všechny vedoucí kolektivů o nahlášení předběžného příjezdu sms zprávou na telefonní
číslo paní Táni Ksiažkové +420604194480, pomůže nám to urychlit Váš vstup do haly. Děkujeme
Přeji vám všem mnoho úspěchů při posledních přípravách na regionální kolo formací a těším se na
setkání s vámi.

Dita Hejníková, +420604819906
Klára Hejníková +420603940642

