
Mistrovství ČR a Mistrovství Prahy 
FORMACÍ  RRC DOMINO TJ Sokol Jinonice 

11.5.2013 Praha  Sportovní hala Lužiny 
  Bellušova 1877, Praha 5 

MISTROVSTVÍ ČR V AKROBATICKÉM  ROCK´N´ROLLU FORMACÍ 
a 

MISTROVSTVÍ PRAHY FORMACÍ 

sobota 11. května 2013 

Pořádá: z pověření ČSAR – TJ Sokol Jinonice za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Nadace sportující 

mládeže  

Druh soutěže: - Titulární soutěž pro kategorie:  DFJ, FJ, FS 

- Nominační soutěž pro kategorii DFS 

  - Pohárová soutěž pro kategorie DFD,  MDFJ, MDFS 

Účast v soutěži: formace s oprávněním startovat v daných kategoriích z ČR a ze zahraničí 

Místo soutěže: Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877,  Praha 5  

Velikost parketu: 14 x 14 m 

Ředitel soutěže: ing. M. Kočová    

Odborný dozor: jmenuje ČSAR 

Sčitatelé: jmenuje ČSAR 

Porota: jmenuje ČSAR 

Lékařský dozor: zajišťuje pořadatel 

Hudební doprovod: skladba nahraná na CD jasně a čitelně označená názvem formace, nikoli ve 
formátu MP3. Skladby musí splňovat soutěžní řád ČSAR. 

Startovné: 200,- Kč/osoba 

Volný vstup: soutěžící, trenéři dle pravidel ČSAR – uvést jmenovitě v přihlášce 

Časový harmonogram: 8,45 otevření vchodu pro soutěžící 

9,00 zahájení řízených prostorových zkoušek formací (čas zkoušky obdrží 

všichni soutěžící po zaslání přihlášky. Čas zkoušky je nutno bezpodmínečně 

dodržet. V případě, že se formace ke zkoušce nedostaví včas, není pořadatel 

povinen umožnit zkoušku v jiném čase). 

9,15 – 11,15 prezence (v případě pouze finálových kol bude čas prezence 

pro tyto kategorie stanoven po uzávěrce přihlášek) 

11,30 porada poroty 

12,00 začátek soutěže 

Časový harmonogram je pouze orientační, průběh soutěže závisí na počtu přihlášených. 
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Způsob provedení soutěže: Soutěž bude provedena podle soutěžního řádu pro pořádání soutěží 

v akrobatickém rokenrolu. Formace ze zahraničí se mohou účastnit 

v kategorii, která byla vypsána jako pohárová. 

Termín uzávěrky přihlášek: 4.5.2012 

Formacím přihlášeným po tomto datu není pořadatel povinen povolit start v soutěži. 

Adresa přihlášek: Ing.Miroslava Kočová 

Mezi rolemi 11, 158 00  Praha 5 

Tel., fax 251610414 

e-mail: m.kocova@kockasro.cz 

Přihlášky musí obsahovat počet tanečníků (tanečnic) ve formaci 

Další informace: www.rnr.sokoljinonice.cz 

Úhrada nákladů: Funkcionářům dle platných předpisů, formacím pořadatel nehradí žádné 

náklady spojené s účastí na soutěži. 

Stravování: v objektu občerstvení 

Ubytování: a) na žíněnkách ve vlastním spacáku – sokolovna TJ Sokola Jinonice 

50,- Kč /osoba/noc, sociální zařízení, teplá voda, kuchyňka 

b) Penzion - 350,-Kč/osoba/noc bez snídaně (objednávky ubytování alespoň 

14 dní předem). 

Upozornění: v celém objektu je absolutní zákaz kouření. Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách 

Propozice vydal: TJ Sokol Jinonice 

Propozice schválil: za výbor ČSAR: Jiří Hais 
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