KVALIFIKAČNÍ KOLO 17. 3. 2019 ŘÍČANY U PRAHY
Datum konání: neděle 17. 3. 2019
Místo konání: Sportovní hala, Škroupova 2026/2, 251 01 ŘÍČANY
Pořadatel: Dance EB a mažoretky SympA

Registrace:

7:30 – 8:15 Otevřená registrace
12:00 – 13:00 Otevřená registrace

Začátek soutěže:

8:30

ZAČÁTEK SOUTĚŽNÍCH SESTAV POCHOVÉ DEFILÉ

9:30

Nástup skupin s vedoucími a slavnostní zahájení

Prostorové zkoušky:

7:30 – 8:15 (pouze nástup a odchod)

Povrch soutěžní plochy:

Baletizol 12x12m

Občerstvení:

- stánek s občerstvením v hale
- restaurace 10m od haly Říčanský Longál http://www.ricanskylongal.cz
- Čajovna/Pizzerie 100 m http://www.restaurace-cajovna.cz
- Říčanský Pivovar cca 5 minut chůze https://www.ricanskypivovar.cz
- Hospůdka u Anežky cca 400 m od haly https://www.restu.cz/hospoda-u-anezky

Šatny: 8 šaten ( týmy budou rozděleny a šatny popsány)
Upozornění-cennosti:
Pořadatel neodpovídá za ztrátu kamer,mobil.telefonů a jiných cenností, ani za škodu na nich
vzniklou. Nezajišťujeme připojení kamer na přípojku el.proudu. Prosíme o dodržování
pořádku a odhazování odpadků do košů.

Důležité upozornění:
Vyhrazené místo pro diváky je pouze na tribunách. Vstup pro diváky je bočním vchodem.
Na soutěžní plochu smí pouze mažoretky, vedoucí a porota. Prosíme o vhodnou obuv nebarvící podrážka, bez jehlových podpatků apod.

Zvukař: HUDBA SE ZASILÁ PŘEDEM NA UVEDNOU ADRESU kvalifikacericany@gmail.com
Vedoucí je povinen si hudbu u zvukaře zkontrolovat v čas tomu určený. Za kvalitu hudby ručí
vedoucí. Prosíme, aby u sebe každý vedoucí měl zálohovou FLASHKU s hudbou. CD NOSIČ
není povolen.

Prostory:
Respektujte zákaz vstupu na plochu, před i za porotu. Pro rodiče i diváky je nahoře i dole
tribuna, pro soutěžící budou po stranách soutěžní plochy koberce a lavičky.

Videozáznam:
Použití kamer je možné pouze v prostoru vyhrazené pro diváky. Není povoleno se napojovat
na el.přípojky u zvukaře ani u stanoviště poroty.

Vstupné: 100 Kč dospělí, děti 50,--

Parkování:
Bezplatné parkování u areálu obou sportovních hřišť a u ICEARÉNY za poplatek 3h/15,-- kč i
pro autobusy. Malé parkoviště je i přímo před halou, další možnost pod kulturním domem.

