DISCO DANCE
Datum konání: 18. – 19. 1. 2016
Organizátor:
 Taneční klub BEETHOVEN D.C. Chomutov
Místo konání:
 Městské divadlo, Chomutov
Časový harmonogram:
pondělí 18. 1. 2016

úterý 19. 1. 2016

10:00

otevření sálu

10:00 – 11:00

prezentace

11:00 – 11:30

porada poroty

11:30

zahájení soutěže

11:40

předkola, semifinále duet

12:40

předkola – sólo – ženy

14:00

semifinále malých skupin

15:00

ukončení soutěže

09:00

otevření sálu

09:30 – 10:00

porada poroty

10:00

zahájení soutěže

10:10

semifinále, finále sólo - ženy

11:00

finále duet

11:30

finále malých skupin

12:00

slavnostní vyhlášení

Disciplíny:
 Disco Dance malé skupiny / min. 5 – max. 7 tanečníků z 1 kraje /
 Disco Dance duo / max. 2 dueta z 1 kraje /
 Disco Dance sólo – ženy / max. 3 tanečnice z 1 kraje /
Tanečníci mohou soutěžit ve všech disciplínách. Např. 2 tanečníci mohou
tančit v malé skupině, duo i sólo.
Ředitel závodu:
 Mgr. Eva Vlková
email: beethoven.dc@seznam.cz
tel.: +420777339118
Soutěžní kategorie:
 junioři (11 – 15 let)
Počet účastníků:
 každý kraj nominuje maximálně 7 účastníků + 2 doprovody (7+2)
Taneční plocha:
 10 x 10 m, parkety
Hudební doprovod:
 hudba organizátora dle pravidel CDO
Hodnocení:
 dle pravidel CDO / trojdimenzionální systém TCI
Soutěžní pravidla:
 dle soutěžních a technických pravidel Czech Dance Organization

Námitky:
 dle soutěžních a technických pravidel CDO
Přihlášky:
 prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2016
 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje
Uzávěrka přihlášek:
 do 21. 12. 2015
Vyhlášení výsledků:
 vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže
 předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2016
Ceny:
 soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny
 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom
Porady:





18. 1. - porada poroty - 11:00 – 11:30
18. 1. – porada vedoucích tanečních skupin – 10:30 – 11:00
19. 1. - porada poroty - 09:30 – 10:00
19. 1. – porada vedoucích tanečních skupin – 09:15 – 09:30

