O KOHOUTOVICKOU SLÍPKU 2018
Propozice č.2 taneční soutěže
Vážení soutěžící,
na základě Vaší přihlášky jste byli zařazeni na startovní listinu taneční soutěže O Kohoutovickou slípku,
kterou pořádá organizace Nová Virginia, z.s.
Soutěž se koná 12.5.2018 na adrese Stamicova 7, Brno - Kohoutovice. V prostorách manéže LEGATO,
které je pracovištěm střediska volného času Lužánky.
Do tohoto centra volného času se dostanete z Mendlova náměstí trolejbusem č. 37 (zastávka Stamicova nebo
Voříškova), autobusem č. 52 (zastávka Kohoutovice, hájenka), nebo autobusem č. 50 z Bystrce (zastávka
Kohoutovice, hájenka). Pro ty, co pojedou vlastní dopravou doporučujeme využít jedno z mnoha parkovišť, které se
v okolí nachází. Parkování přímo u CVČ Legato bývá kvůli množství panelových domů velmi složité, ale v okolí je
míst na parkování několik a bývají méně naplněná. Od jmenovaných zastávek a v blízkém okolí bude cesta pro jistotu
značena šipkami, pro lepší orientaci. Na internetových stránkách www.virginia-brno.cz naleznete také mapu se
zvýrazněnými zastávkami a parkovišti.
Z organizačních důvodů je soutěž sloučena do 1 bloku. První kategorie z důvodu nenaplnění nebude
otevřena. Ráno tak odstartují prostorové zkoušky pro II. i III. kategorii, po kterých bude následovat slavnostní nástup
a v rámci dopoledne proběhnout základní a finálová kola obou zmíněných kategorií. Soutěž je otevřena široké
veřejnosti a rádi uvítáme všechny Vaše fanoušky a rodiče.
Seznamy přihlášených souborů a porotců budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Předběžný časový harmonogram:
Celý harmonogram je pouze orientační a bude upřesňován během soutěže!
Registrace tanečních souborů pro kategorii I a II probíhá od 7:45 do 8:15 h.
 8:00 - 9:30
Prostorové zkoušky a následně slavnostní nástup kategorie II a III
 9:30 - 10:00
Vystoupení souborů II.A kategorie
 10:00 - 10:25 Finále kategorie II.B+C, veřejné hodnocení II.B+C, vyhlášení finalistů II.A
 10:30 - 11:00 Finále kategorie III.A+B+C, veřejné hodnocení III.A+B+C
 11:05 - 11:25 Finále kategorie II.A, veřejné veřejné hodnocení finalistů II.A
 11:45 - 12:00 Vyhodnocení a předání cen II. a III. kategorie
 12:00 - 13:00 Diskuse s porotou
Během soutěže bude možné zakoupit limonády, kávu a čaj. Kdo by měl po soutěži hlad, může navštívit nedaleká
stravovací zařízení, nebo obchod s potravinami. (Restarurant Ki-Ki, restaurace Montána, Lidl, Albert).
U registrace dostanete informace o přesném času Vašich prostorových zkoušek (kdo dřív přijde, ten dřív zkouší).
Dodržujte prosím čas vyhrazený na registraci, abychom i my dokázali dodržet orientační harmonogram.
Prosíme, abyste si k registraci připravili:
 Startovné, které činí 350,- Kč za choreografii.
 Kartičky zdravotní pojišťovny soutěžících dětí (postačí jejich kopie), u dětí nad 15 let občanský průkaz
 Hudbu na CD/FlashDisc/MP3 (pokud jste hudbu nezaslali elektronicky předem)
Po skončení soutěže budou mít všichni vedoucí možnost konzultovat choreografie své skupiny s porotou a poradit
se s ní o možnostech odstranění případných chyb či zlepšení celkové úrovně skupiny, případně se informovat o
možnostech dalšího vzdělávání vedoucích kolektivů.
Těšíme se na Vaši účast.

Za Novou Virginii, z.s.
Jakub Beneš
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