O KOHOUTOVICKOU SLÍPKU 2018
Propozice č.1 taneční soutěže
Termín soutěže:
Místo konání:

12. května 2018
CVČ LEGATO, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice
(mapka viz www.virginia-brno.cz)
Pořadatel:
Nová Virginia, z.s., Nové sady 988/2, 602 00 BRNO
Odpovědný zástupce pořadatele: Ředitel soutěže: Jakub Beneš (mob.: +420 721 910 251)
Koordinátorka soutěže: Eliška Tancošová (virginia.sypka@gmail.com)
Účast soutěže:
přihlášené taneční kolektivy
Druh soutěže:
nepostupová, choreografie ve stylu country a příbuzných stylů
Kategorie:
I.
Děti do 7 let věku (vč.)
II.
Děti od 7 do 11 let věku (vč.)
A.
B.
C.

III.

Country
Country show
Country line a couple dance

Děti od 11 do 15 let věku (vč.)
A.
B.

Country
Country show
Country line a couple dance

C.
(specifikace viz pravidla soutěže)

Technické podmínky:

velikost taneční plochy:
8x8m
povrch:
parkety
ozvučení:
předem zaslané dig. formáty (CD, flash)
osvětlení:
standardní
délka choreografií:
2.30 – 5.00 minut (je možné udělit výjimku)
počet tanečníků:
min. 8, max. 24 (je možné udělit výjimku)
maximální možný počet choreografií 1 souboru v 1 kategorii: 2
Startovné:
350,- za choreografii, splatné při prezenci (450,- při pozdní rezervaci)
Uzávěrka přihlášek:
21. dubna 2018
Přihlášení:
elektronický formulář na www.virginia-brno.cz (Soutěž – přihláška)
Ceny:
Poháry, diplomy a věcné ceny.
Porota:
Bude upřesněna.
Prezence:
30 minut před zahájením prostorových zkoušek dané kategorie
Prostorové zkoušky a časový harmonogram:
Dle rozesílaných propozic č.2 po uzávěrce přihlášek. (Předpokládaný čas kat.
Děti I + II: 8.00 – 12.00, kategorie Děti III: 12.00 – 15.00. Soutěžící
v kategorii Děti III mohou přijet až na svou odpolední část. Prostorové
zkoušky pro tuto kategorii standardně začínají ve 12:00.)
Poznámka:
Výjimky z pravidel se vztahují k délce choreografie, počtu tanečníků a k věku
tanečníků v choreografii. Přesná pravidla jsou uvedena na www.virginiabrno.cz.
Kontaktní údaje:

tel.: +420 721 910 251, email: virginia.sypka@gmail.com

Nová Virginia, z.s.
Nové sady 988/2, 602 00 Brno
IČO: 22772057
www.virginia-brno.cz  virginia.sypka@gmail.com

