Vážení vedoucí tanečních kolektivů, choreografové, tanečníci,
rok utekl jako voda a za pár dní startuje další ročník CZECH DANCE
MASTERS INSPORTLINE 2019. Jsme rádi, že Vás na první regionální
soutěž můžeme pozvat do Jablonce nad Nisou. Zde je pár důležitých
informací týkajících se této soutěže:

1. Parkování autobusů
Pokud Váš kolektiv přijede na soutěž autobusem, využijte prosím pro zaparkování
autobusu odstavné parkoviště, které se nachází hned za sportovní halou. Parkoviště před
sportovní halou a před bazénem je určeno výhradně pro osobní automobily. Parkovat se
dá také o pár metrů dál u Supermarketu TESCO.

2. Parkování automobilů
Parkování přímo před sportovní halou a před bazénem, které je určeno výhradně pro
osobní automobily.

3. Identifikační pásky
Zajistěte prosím, aby Vaši tanečníci měli připevněné identifikační pásky na ruce ještě před
průchodem kolem bezpečnostní služby. Pracovníci bezpečnostní služby tanečníky s pásky
„v ruce“ místo „na ruce“ do haly nepustí. Často se pak stává, že se vchod „ucpe“ tanečníky,
kteří se snaží si narychlo upevnit pásky ☺.
4. Akce Bazén
Pro všechny návštěvníky soutěže (tanečníky i diváky) jsme připravili ve spolupráci s
jabloneckým bazénem slevu na vstupném do tohoto bazénu. Bazén se nachází hned vedle
sportovní haly. Sleva je platná po celý den 31. 3. 2019. Pro získání slevy je nutné se pouze
prokázat identifikační páskou, která slouží pro vstup do sportovní haly.
- vstup platí na 1,5hod
- do 10ti let s doprovodem dospělé osoby
- děti do 15let 45,- Kč, studenti do 26let 60,- Kč, dospělá osoba 85,- Kč

5. Nafukovací atrakce pro děti
Po celý den budou moci vaše ratolesti využít ZDARMA
nafukovací atrakci hrad a herní program od firmy
DECATHLON.

6. Baletizol
Taneční plocha se bude skládat z 8mi pruhů 1,5m širokého
baletizolu, vodorovně položené směrem k divákovi, 14m
délka a 12m hloubka. Ohraničení parketu červeným
kobercem a mantinely.
8. Prostorové zkoušky
Pro věkovou kategorii MINI jsme naplánovali prostorové zkoušky vždy před blok dané
disciplíny. Věříme, že se tato varianta sejde s úspěchem. Prostorové zkoušky pro kategorii
DĚTI jsou zrušeny, kdo by měl zájem můžeme vložit ráno před prostorovou zkoušku MINI
STREET, v případě zájmu pište na: jiri.paulu@seznam.cz a v kopii na
soutezniusek@czechdance.org.
7. Rekvizity
Pokud máte větší rekvizity, je možno využít zadního vstupu, kde Vás ostraha s rekvizitami
pustí, je to vstup za halou naproti parkovišti pro autobusy, kde je prostor pro rekvizity,
nemusíte tedy procházet s rekvizitami celou halu. Ale POZOR, všichni, kteří tudy budou s
rekvizitami procházet, musí mít pásky, nejdřív tedy musí vedoucí k pokladně!!! Pro otevření
zadního vstupu volejte číslo 606237525 nebo 777 256 959.
8. Příchody a odchody z parketu
Pokud nám vše dobře půjde uspořádat, bude platit toto pravidlo. Bude se přicházet na
parket zprava z pohledu diváka a stejně tak i odcházet.

9. Občerstvení
Přímo ve vstupní hale je bufet, který bude otevřen od 7hod. K prodeji bude káva, čaj,
zákusek, chlebíček, bageta, sladké, slané, voda neochucená a ochucená. Restaurace o
kapacitě 100míst, která se nachází v 1.patře, otevře v 8:30hod. Po celý den bude výběr z
několika hotovek a s sebou budou vydávat hranolky, krokety. Nebude chybět ani stánek s
Bubble Tea.
10. Záznamy
Na soutěži je možné fotografovat i natáčet, ovšem bude zde fotografovat i firma DANCE
PHOTO, která Vám fotky ihned na místě vytiskne. Také zde bude firma CR PRODUCTION,
která natáčí profesionálně. Video lze stahovat z jejich speciálního webu
www.crproduction.eu, a to za 200 Kč jednu disciplínu nebo 310 Kč celý den. Klasické DVD
pak za 400 Kč (více variant). Speciální zvýhodněné akce budou dostupné na webu.
11. Šatny
Sportovní hala má 8 šaten s 36 místy (skříňkami), tři sprchy a WC. Jako šatna také poslouží
jeden ze čtyř kurtů. Rozpis se dozvíte u platby startovného. Komu nebude místo vyhovovat,
může využít prostor na tribunách za tanečním prostorem.
12. Rozborový seminář
I v letošním roce bude probíhat na regionálním kole rozborový seminář s porotci. Pro street
těsně po vyhlášení disciplín 1. blok, pro disco těsně po vyhlášení disciplín 2. bloku a art,
belly a couple pak na konci dle harmonogramu. Seminář proběhne ve VIP místnosti. Pokud
se k porotcům nedostanete nebo nemůžete čekat, budou Vám k dispozici na Facebooku.
Každý porotce si poznámky archivuje.

13. Maskoti
I letos vás na naší soutěži přivítá maskot
Lovísek Utěšovatel a Minnie myška.
15. Narozeninový ceremoniál
Prosím vedoucí, trenéry, pokud máte v týmu
tanečníky, kteří v den soutěže mají
narozeniny, nahlaste je při platbě
startovného.
16. Honza Popleta „Prázdniny“
Letos nás navštíví dětský zpěvák a animátor Honza Popleta. Zatančíme si společně taneček
z videoklipu k písničce Prázdniny. Společně se naladíme na léto, sluníčko, a dva měsíce
prázdnin.

