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ČERNÁ

MINI

DĚTI

JUNIOŘI

DOSPĚLÍ

BASIC

HOBBY

PROFI

09:00 Předpokládané zahájení soutěže mini a děti
13:00 Předpokládané zahájení soutěže junioři
17:00 Předpokládané zahájení soutěže dospělý
19:00 Ukončení a vyhlášení výsledků soutěže

07:00 OTEVŘENÍ MÍSTA KONÁNÍ SOUTĚŽE
7:00 – 8:30 Prostorové zkoušky neorganizované
8:15 – 8:30 Odmazávání zaprezentovaných soutěžních jednotek, které nebudou startovat
08:30 Porada odborné poroty
08:40 Porada vedoucích kolektivů

2010 a mladší, mohou být zařazeni soutěžící o rok starší (tj. Rok 2009), ale podmínkou je, že mohou tvořit max. 50% z celkového počtu
soutěžících	a	nesmí	jich	být	víc	jak	5	ve	formaci.
2009-2006, mohou být zařazeni soutěžící o rok starší (tj. Rok 2005), ale podmínkou je, že mohou tvořit max. 50% z celkového počtu
soutěžících	a	nesmí	jich	být	víc	jak	5	ve	formaci.
2005	a	starší,	mohou	být	zařazeni	soutěžící	maximálně	o	4	roky	mladší

VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE PRO FORMACE

DDM, ZUŠ, amatérské kluby, zájmové spolky, skupiny které tančí prvním rokem a ještě nebyli na soutěži
Tanečníci, kteří mohou startovat na soutěžích CDO pouze v kategorii III.liga (hobby) nebo na Taneční skupině roku a nesmí se na MČR probojovat do
finále.
Tanečníci, kteří se účastní pravidelně soutěží CDO nebo Taneční skupiny roku ve výkonnostní kategorii II. Liga a extraliga

Jedná se o pohárovou soutěž, nemusíte být členi žádné organizace. 

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM AKCE

HOBBY děti, junioři, dospělí
PROFI děti, junioři, dospělí

Délka choreografie 2:00 – 5:00 minuty. Jsou povolené rekvizity.

VĚKOVÉ KATEGORIE PRO FORMACE

do	ročníku	2014	(včetně	2014)

HOBBY děti, junioři, dospělí
PROFI děti, junioři, dospělí

STREET DANCE FORMACE BASIC děti, junioři, dospělí

HOBBY děti, junioři, dospělí
PROFI děti, junioři, dospělí

DISCO SHOW FORMACE BASIC děti, junioři, dospělí

TERMÍN UKONČENÍ PREZENCE ČTVRTEK 19. KVĚTNA 2022 DO 12 HODIN POLEDNE

DISCIPLÍNY

DISCIPLÍNA VÝKONNOST VĚK

SHOW DANCE FORMACE BASIC děti, junioři, dospělí

VSTUPNÉ: Základní vstupné 200,- Kč,  ZTP a důchodci: 100,- Kč, Děti do 5 let – zdarma, Děti do 12 let 100,- Kč

PŘIHLÁŠENÍ NA SOUTĚŽ

FORMA PŘIHLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE (list 2)
TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ Pátek 13. KVĚTNA 2022 DO 24:00 hodin PŮLNOC
PREZENCE Pouze	emailové	prezence	formou	zaslání	formuláře	k	emailové	prezenci	na	email:	jan.kravec@tcrak.cz	.	Na	soutěži	pak	již	pouze	platba	

POROTA: Lucka Šebková, Klára Marinovová, Rob Tardík, Addy Adéla Kašparová, Lukáš Sivák

DRUH TANEČNÍ PLOCHY: Baletisol BARVA TANEČNÍ PLOCHY:
STARTOVNÉ: 150,- Kč / disciplína Hradí se hotově v den konání soutěže
OCENĚNÍ: Diplomy – finálová umístění Medaile – 1.-3. místo, Pohár – 1. místo + věcné ceny

POŘADATEL SOUTĚŽE TC R.A.K.,z.s. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
VEDOUCÍ SOUTĚŽE Jan Kravec jan.kravec@tcrak.cz

TELEFON:

MODERÁTOR: Martin Čípa SČITATEL:

PROPOZICE
TC R.A.K.,z.s. vyhlašuje taneční soutěž

OBECNÉ INFORMACE

NÁZEV SOUTĚŽE: R.A.K. DANCE MARATHON CUP 2022 – Pohárová soutěž tanečních skupin
DATUM KONÁNÍ: 21.05.2022
MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní hala SAMK, Ulice Sportovců 818, Kladno
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FORMULÁŘ  STARTOVNÉHO

Po provedení přihlášek skupin do soutěže se pověřené osobě, která provádí registrace prostřednictvím formulaře vygeneruje tzv. „Souhrnný formulář
startovného“	za	daný	taneční	kolektiv.	K	tomuto	formuláři	bude	mít	přístup	také	zástupce	pořadatele,	který	tento	dokument	po	uzávěrce	přihlášek	dostane	
mailem.	Dle	tohoto	formuláře	provede	pověřená	osoba	za	taneční	klub	úhradu	startovného	na	místě.	
V	případě úhrady startovného na místě v	den konání soutěže bude po odprezentování tanečního kolektivu vždy vytisknut sčitatelem aktuální souhrnný
seznam startovného dle skutečně odprezentovaných skupin. Tuto konečnou částku startovného je pak povinna pověřená osoba organizátorovi namístě
uhradit.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením se na soutěž souhlasí s	tím, aby TC R.A.K., z.s., nebo jím pověřená osoba,
pořizovala fotografické, zvukové či zvukově obrazové záznamy ze soutěže a s jejich následnýmpoužitím v	dokumentačních a propagačních materiálech
všemi	známými	způsoby	(TV,	internet,	tištěná	média	atd.).	Právo	na	čest	a	lidskou	důstojnost	není	tímto	dotčeno.
Souhlas je dán bez nároku tanečníků či choreografů na jakoukoli odměnu či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu v	neomezeném počtu
vysílání nebo zveřejnění na území celého světa. TC R.A.K., z.s, může tato práva převést na třetí osoby, které nesmějí porušit právo na čest a lidskou
důstojnost.
Organizátor ani pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, osobní cennosti a
věci	atd.)
Návštěvníkůmakce je umožněno pořizování zvukových a obrazových záznamů VÝHRADNĚ ve VYHRAZENÝCH PROSTORÁCH konání soutěže. Tato služba
není	zpoplatněna.
Organizátor	stanovil	PŘÍSNÝ	ZÁKAZ	pořizování	obrazových	a	zvukových	záznamů	v	prostorách	šaten	a	odkládacích	ploch	pro	soutěžící.	

Výše uvedený časový harmonogram je pouze PŘEDBĚŽNÝ, nelze ho považovat za závazný! Přesnější časový harmonogram bude sestaven po uzávěrce přihlášek na základě 
skutečného počtu přihlášených tanečníků. Ten bude zveřejněn na www.tcrak.cz a zaslán mailem kolektivům. Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je 

povinen být na soutěži připraven minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!


