
REGIONÁLNÍ CENTRUM SPORT PRO VŠECHNY BLANSKO, z.s. 

vypisuje 

33. ROČNÍK REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE 
POHYBOVÝCH SKLADEB 

A/ Všeobecná ustanovení 

Datum konání :      středa 17. listopad 2021 

Místo konáni  :        hala ASK BLANSKO 

Pořadatel       :            Regionální centrum SPV Blansko, z.s. 
Zahájení soutěže :     13:15 hod 
Ředitel soutěže:          Hana DRDLOVÁ 

Hlavní rozhodčí :         Mgr. Alena Míšenská  

Startovné :                   200 Kč / skladbu – předškolní děti 

                                    500 Kč / skladbu  

Přihlášky zašlete na adresu: m.lvova@tiscali.cz  608 319 752                                       

do 10. listopadu s vaší e-mailovou adresou 

do 14. listopadu obdržíte časový rozpis zkoušek pro přihlášenou skladbu  
B/ Technická ustanovení 
Kategorie:   zařazení podle tříd ze škol. roku 2019/2020 
1. předškolní děti    

2. nejmladší školní věk  1. a 2.třída 

3. mladší školní věk       3.až 5. třída 

4. starší školní věk         6. až 9. třída 

5. dorost                         nad 15 let                      

6. ženy                            nad 18 let   

 

 

 

 

 

Systém soutěže:      regionální kolo probíhá jednokolově 

Počet účastníků:      6–20členné skupiny z jednoho organizačního celku, ve skupině  

                                nad 8 členů mohou startovat 2 osoby starší o 1 kategorii 

Délka skladby:         2 – 3 minuty  

Cvičební plocha :     12x12 m 

Hudební doprovod:  kvalitní nahrávka na CD, kde bude pouze soutěžní skladba                    

Ceny:                       všichni soutěžící obdrží medaile, družstva diplomy,  

        v kategorii předškolní děti NEBUDE vyhlášeno pořadí                       

Časový program: 
11:00 – 12:00         prezence     

11:00 – 12:45         zkoušky, OZNÁMENÝ ČAS ZKOUŠEK JE NUTNO DODRŽET                  

13:00                      porada vedoucích, losování 

13:15                      zahájení soutěže 

 

PŘIHLÁŠKA 

Název skladby …………………………………………………………………………… 

Kategorie a počet členů ………….…………………………………..…………………. 

TJ, SK …………………………..………..………………….…………....………………. 

Vedoucí: e-mail, mobil (autor) …………..…………………………..…..………………. 

Text pro hlasatelku …………………………………………..…..……………………….. 

………………………………………………………………...……………..……………… 

…………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………..…..…………………………. 
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