PROPOZICE

Mistrovství ČR kategorie E 2017
s účastí párů ze Slovenské republiky
ve společenském tanci kategorie E – absolventi tanečních kurzů
Název soutěže
Spolupořadatelé
Odpovědný zást.
Druh soutěže
Účast v soutěži
Termín konání
Místo konání
Hudební doprovod

Soutěžní oblečení
Vedoucí soutěže
Porota

Sčitatel
Sekretář
Soutěžní tance
Tempa tanců
Velikost parketu
Startovné
Vstupné

Mistrovství ČR ve společenském tanci kategorie E – absolventi tanečních kurzů
Svaz učitelů tance (SUT) a Asociace tanečních mistrů (ATM )
Jiří Plamínek (SUT) a Miroslav Brožovský (ATM)
Titulární vyhlášená oběma svazy ve spolupráci
Účast v soutěži proze pro páry splňující podmínky soutěžního řádu=SŘ-Absolventi=příloha propozic.
Ročníky narození: 1997, 1998,1999, 2000,2001,2002
Omezení platí pro tanečníka i tanečnici.
Pořadatel si vyhrazuje možnost nepřijmout do soutěže páry předem nepřihlášené.
Neděle 5.března 2017
Taneční sál NaMarjánce - Bělohorská 35 - Praha 6
reprodukovaná hudba
Pán: Kalhoty+bílá košile+motýlek nebo vázanka+sako. Jen košile nestačí, a vestička také nestačí!!
Dívky: Šaty vcelku nebo vhodná kombinace halenka a sukně délky mezi polovinou lýtek a polovinou
stehen. Ne soutěžní kostýmy.
Jiří Plamínek (SUT) a Ing. Miroslav Brožovský (ATM)
SUT: Lukáš Holeček, Simona Onderková-Kalendová, Bohumil Kleinberg, Pavel Krutský
náhradník:
ATM: Helena Brožovská, Petr Šimek, Hana Jozová,
náhradník: Petra Šimková, Miroslav Brožovský
Ing. Ondřej Švík
František Vyskočil
Waltz, polka, cha-cha, jive.
Dle Soutěžního řádu Absolventi

Podle mezinárodních pravidel.
19 × 9 m
Pro páry přihlášené v termínu 100 Kč/osobu, formou vstupenky do sálu.
Páry předem nepřihlášené nemusí být do soutěže přijaty.
pro diváky – dospělí 100 Kč, děti 11–15 let 50 Kč
děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdarma
Nejpozději do pátku 3. 3. 2017, zahraniční do 1. 3. 2017 na adresu:

Přihlášky

Ing. Miroslav Brožovský
Novozámecká 715, PSČ 198 00 Praha 9-Hostavice
e-mail: mbrozovsky@volny.cz

Věcné ceny pro 1.–3. místo v jednotlivých soutěžích. Ceny sponzoruje WDC, ATM, firma SABE
a sdružení ALTIS
Vyhlášení vítězů se týká zvlášť soutěže s mezinárodní účastí, a zvlášť MČR – pouze české páry.
Postupový klíč
Dle Soutěžního řádu SUT. (96-48-24-12-6). Re dance v případě menšího počtu párů než 48
9.00–10.00 otevření sálu, prezence a roztančení
Časový
10.00 (nebo později dle prezence k soutěži) začátek soutěže
harmonogram
Pořadatel nezodpovídá za cenné věci odložené v šatně bez dozoru - mobily, peněženky nutno uložit u
doprovázejících, nebo u vedoucích soutěže - uzamkne
Poznámky
Oba partneři předloží u prezence průkaz totožnosti – OP.
Parkování
V okolních ulicích v neděli není problém, větší parkoviště cca 600 m
Propozice byly schváleny Danou Pavelkovou, pověřeným členem presidia SUT: dne 31.1.2017 č.j. MČR 170303
Ceny

Příloha k propozicím soutěže Mistrovství ČR kategorie E
Povolené figury do soutěže kategorie E – absolventi TK
Waltz




Otáčka vpravo a vlevo a uzavřené změny
Spinová otáčka vpravo
Zášvih a přeměna z PP do předchozích figur krokem mimo dámu

Cha-cha






Základní pohyb vpřed a vzad, přeměna křížená povolena
Podtočení dámy pod rukou vpravo
Zrcadlové variace:
o Zarážka do PP a OPP – New York
o Ruka k ruce
o Sólové otáčky na obě strany
Převedení do základního pohybu vpřed
Turecký ručník – držení horní i spodní.


Východ možno spirálou D do základního pohybu

Polka






Otáčka vpravo a vlevo
Promenády: uzavřená, otevřená vpřed a vzad, s podtočením dámy
Doporučení: přeměnný krok ve většině figur
Poskočně není zakázáno
Polka – rejdovák

Jive
Základní pohyb na místě
Spádná kolébka
 Výměna míst z P do L a z L do P
 Výměna rukou za zády
 Americká spina – Lr-Pr i Pr-Pr
 Zastav a jdi
Porušení tohoto omezení má za následek napomínání a případně i vyloučení ze soutěže.



