Semifinálové kolo Nymburk
Datum konání: 13. – 14. 4. 2019
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, 288 35 Nymburk, tel.: +420 325 517 801
Pořadatel: Základní umělecká škola, Jana Maláta, Nový Bydžov – DIAMONDS
Jozef Golian, tel.: 732 263 575, j.golian@seznam.cz
Moderátor: Milan Řezníček, rádio Vysočina
Soutěžní prostory: Pódiové sestavy – 12 x 12 m
Registrace a startovné:
Registrace bude probíhat v sobotu 13. 4. 2019 i neděli 14. 4. 2019 od 7.30 – 12.30 hod.
Příjezdy: Před sportovním areálem je možné zastavit pro vystoupení soutěžících a
doprovodu. Parkování je zajištěno na místě pouze v omezeném počtu.
Startovné: 100 Kč (skupina, mini, duo) a 200 Kč (sólo) se hradí při registraci za každou
soutěžící/start. Vybírá se při registraci ve vestibulu haly. Každý tým má nárok na dvě volné
vstupenky pro trenérky (doprovod).

Prostorové zkoušky:

řídí delegát CMA

Povrch soutěžní plochy:

Baletizol 12x12m

Pravidla:

soutěž se řídí pravidly CMA 2019

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.

Pro diváky: pořadatel neodpovídá za ztrátu cenností, ani za škodu na nich vzniklou.
Nezajišťujeme připojení kamer na přípojku el. proudu.
Fotodokumentace: firma REHO, fotky bude možné na místě zakoupit
Zdravotní služba: zajištěna po celou dobu soutěže

Stravování: K dispozici je restaurace s občerstvením v místě soutěže.
Obědy 140 Kč a večeře 140 Kč (výběr dle přiloženého jídelníčku) NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM
do 1. 4. 2019.
Pitný režim je zajištěn po celou dobu soutěže.
Rozvoz PIZZY - http://www.pizzazasto.cz/

Ubytování:
Zajišťuje se pouze po předchozí domluvě s pořadatelem, týká se soutěžících a jejich
vedoucích!
- ZŠ Letců, adresa: Letců R. A. F. 1989, 288 02 Nymburk (dvě tělocvičny – kapacita cca 160 osob)
cena: 50 Kč osoba/noc, k dispozici toalety a sprchy, možnost zajištění snídaně v ZŠ za 40 Kč/osoba
- podložky (karimatky) a spací pytle s sebou
Pro doprovod a řidiče se ubytování nezajišťuje.

Počet ubytovaných nutno nahlásit do 1. 4. 2019 na email:
j.golian@seznam.cz
Další možné ubytování (zajištění individuální):
Hotel přímo v hale
SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK http://www.scnb.cz/sluzby-centra/ubytovani
Penzion U mašinky http://www.penzionumasinky.cz/
Hotel Nedhockey http://www.nedhockey.cz/

Šatny:
Ve sportovní hale je počet šaten omezen, proto žádáme o vzájemnou ohleduplnost během
přípravy na soutěž. Po ukončení soutěže prosíme vedoucí o zajištění pořádku v šatně, kterou
měli k dispozici. Za osobní a cenné věci pořadatel neručí.
Soutěžní disciplíny:
Dle startovních listin zveřejněných na www.c-m-a.cz
Před nástupem na soutěžní plochu bude namátková kontrola průkazek CMA.
Vstupné: 100 Kč, Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí (max. 2 trenéři)

Poděkování partnerům akce:
Město Nový Bydžov
Barešův ranč – Lužec nad Cidlinou
Jiří Neuman s. r. o.
ALBI s. r. o.
TOORS CZ s. r. o.
Mapa sportovní haly:
https://mapy.cz/zakladni?x=15.0534530&y=50.1820925&z=15&source=firm&id=667691

Jídelníček
13. 4. 2019
OBĚD
Polévky:

Slepičí vývar s masem a těstovinami -1-3-9
Gulášová polévka -1-9

Hlavní jídla: 150 g Kuřecí směs se zeleninou -6-9
150 g Hovězí filet na žampiónech -1
150 g Vepřová pečeně -1
Přílohy:
Vařené brambory,šťouchané brambory,rýže dušená,těstoviny -1-3
variace dušené zeleniny-9
Salát
Moučník
Ovoce

Výběr ze salátového biffee
dle nabídky -1-3-6-7-8 (další.informace o alergenech u obsluhy)
dle nabídky
Vitamínový nápoj

VEČEŘE
Hlavní jídla: 200 g Kuřecí špalíky alla bažant -1
150 g Vepřové po sečuansku -1-9
Přílohy:
Salát
Ovoce
Moučník:
Přídavek

Vařené brambory,opečené brambory,rýže dušená,těstoviny -1-3
variace grilované zeleniny -9
Výběr ze salátového biffee
dle nabídky
dle nabídky -1-3-6-7-8 (další.informace o alergenech u obsluhy)
Vitamínový nápoj
Rybí pomazánka -4 -7,pečivo -1

14. 4. 2019
OBĚD
Polévky:

Hovězí vývar s těstovinami -1-3-9
Drůbková bílá -1

Hlavní jídla: 200 g Pečené kuře s nádivkou -1-3-7
150 g Hovězí guláš -1
150 g Vepřové švej-ču-žou -1-3-9
Přílohy:
Vařené brambory,rýže dušená,těstoviny -1-3
Houskové knedlíky -1 -3 -7,variace grilované zeleniny-9
Salát
Moučník
Ovoce

Výběr ze salátového biffee
dle nabídky -1-3-6-7-8 (další.informace o alergenech u obsluhy)
dle nabídky
Vitamínový nápoj

