
MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB 

„OTROKOVICE 2011“ 

 

 

 

 

 

Datum konání: sobota 21. 5. 2011 

Místo konání: Sportovní hala Štěrkoviště, Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1270 

Pořadatel přehlídky: TJ Jiskra Otrokovice, odbor SPV, ve spolupráci Město Otrokovice 

Ředitelka přehlídky: Zdeňka Chaloupková 

Účastnický poplatek: 30 Kč za každého vystupujícího 

Vstupné diváci: 30 Kč 

Kategorie: přehlídka je pro všechny věkové kategorie a druhy pohybu (aerobik, tanec, gymnastika………) 

Zdravotní služba zajištěna českým červeným křížem. 

Podmínky přehlídky: 

• minimální počet vystupujících: 5 

• délka trvání skladby: 2 – 5 minut 

• každá skladba na zvláštním označeném CD (klub, oddíl apod., město, název skladby) 

• dodržení časového rozvrhu prezence 

• za zdravotní stav vystupujících zodpovídá vysílající organizace 

• přehlídka je nesoutěžní (vystupující obdrží pamětní list a maličkost) 

• laickou porotou budou vyhodnoceny 3 skladby  – „sympatie“, „nejlepší kostým“ a „originalita“ 

• proběhne divácká anketa 

• pořadí vystoupení bude losováno týden před zahájením přehlídky 

Hudební doprovod pouze na CD! 

 

Přihlášky: viz. příloha nebo na adrese www.sokolovnaotrokovice.cz 

Přihlášky do 1. 5. 2011 písemně na adresu Sokolovna, Komenského 248, Otrokovice 765 02 nebo emailem 

(upřednostňuji) na adresu: sokolovna.otrokovice@seznam.cz  

Bližší informace: Zdeňka Chaloupková, tel.: 604 776 993 

Popis cesty: 

Z vlakového nádraží autobusem č. 55 na konečnou (Štěrkoviště) a pak dále pěšky ve směru jízdy asi 300 m ke 

sportovní hale. 



 

 

Předběžný časový rozpis: 

9:00 – 12:00 prezence 

9:00 – 12:50 možnost prostorových zkoušek 

13:00  zahájení přehlídky 

16:00  ukončení přehlídky 



PŘIHLÁŠKA NA 

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKU POHYBOVÝCH SKLADEB 

 „OTROKOVICE 2011“ - 21.5.2011 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TJ/SK – odbor, Taneční klub, soubor, ... :  

Adresa:       

Vedoucí kolektivu (trenér):  

Telefon:     Email: 

 

Údaje o vystoupení 

Název skladby:  

Autor (choreograf):  

Délka skladby:  

Počet cvičících: 

Věkový průměr cvičenců ve skladbě: 

Druh pohybu (podtrhni vybraný, nebo dopiš jiný druh pohybu): 

 aerobik, výrazový tanec, disko tanec, hip hop, fanky, břišní tanec, SG, MG, TeamGym, mažoretky 

          

Charakteristika skladby, skupiny, informace pro moderátora:  

 

 

 

 

 

 

 

Mám   nemám   zájem o prostorovou zkoušku (podtrhni vybrané). 

 

Přihlášky posílejte do 1. 5. 2011! 


