Propozice k soutěžní přehlídce „Pardubická Ryengle 2018“
Termín soutěže :

sobota 24. listopadu a neděle 25. listopadu 2018

Vyhlašovatel, pořadatel :

Kulturní spolek Ryengle Pardubice
ryengle@ryengle.cz, http://www.ryengle.cz

Odpovědný zástupce pořadatele :

Švestka Štefan,
Ing. Žváček Vladimír,

Druh soutěže :

nepostupová, choreografie ve stylu country a stylů podobných

Kategorie :

Děti I
- děti do 10 let věku včetně
Děti II
- děti od 10 do 15 let věku včetně - Country
Děti II
- děti od 10 do 15 let věku včetně - Country Show
Děti II
- děti od 10 do 15 let věku včetně – Country Line
Hlavní - nad 15 let - Country
Hlavní
- nad 15 let - Country Show
Hlavní
- nad 15 let – Country Line
Hlavní
- nad 15 let – Clogging
POPRVÉ - od 10 let – Country, poprvé na festivalu PR
OPEN
- od 10 let – nezařaditelná choreografie od country souboru
Děti II
- děti od 10 do 15 let věku včetně - Clogging
SENIOR - nad 35 let – Country

Účast v soutěži :

přihlášené soubory

Místo konání :

Výstavní areál IDEON Pardubice, Jiráskova ulice

Technické podmínky :

velikost taneční plochy :
15 x 12 m
povrch :
parkety
ozvučení :
předem zaslané dig. formáty (CD)
osvětlení :
standardní
délka choreografií :
2.30 – 5.00 min
počet tanečníků country:
min. 8, max. 24
počet tanečníků clogg. a line:
min. 5, max. 24
max. možný počet choreografií jednoho souboru v jedné kategorii: 2

Uzávěrka přihlášek :
Adresa přihlášení :
Vedoucí soutěže :
Odborný dozor :
Sekretář a sčitatel :
Porota :

15. října 2018
viz vyhlašovatel, pořadatel
Luboš Falhaur
viz odpovědný zástupce pořadatele
Ing. Vladimír Žváček

tel.: 602 225 985
tel.: 602 243 299

bude upřesněna
Startovné :

400,- Kč za choreografii, splatné při prezentaci

Ceny :

poháry, věcné ceny a diplomy

Prezence :

Pá 23.11.2018 od 17.00 do 21.00 hod v místě konání soutěže
So 24.11.2018 od 7.30 do 10.00 hod v místě konání soutěže
Ne 25.11.2018 od 8.00 do 9.00 hod v místě konání soutěže

Ubytování :

v pátek i v sobotu zajištěno na Gymnáziu Pardubice, sportovní
ubytování, spacáky a karimatky, účastníci si přispívají 65 Kč na každou
noc - je třeba uvést počet ubytovaných na přihlášce

Stravování :

zajištěno na sobotu a neděli, účastníci si přispívají částkou 75 Kč za
večeři a oběd a 45 Kč za snídani

Prost. zkoušky a časový harmonogram:

dle rozesílaných propozic č.2 po uzávěrce přihlášek

Propozice vydal :

Kulturní spolek Ryengle

Poznámka :

Pořadatel vytvořil na každou kategorii počet maximálně možných
choreografií k přihlášení. Přesné pravidla jsou uvedena na
www.ryengle.cz. Nad 60 choreografií celkem si pořadatel vyhrazuje
právo další přihlášky nepřijmout.
http://www.ryengle.cz, ryengle@ryengle.cz
Kulturní spolek Ryengle

