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VÁS ZVE NA 

OTEVŘENOU PŘEHLÍDKU 

POHYBOVÝCH SKLADEB 2013 
 
 
 

A: Všeobecná ustanovení 
 

 Pořadatel: RC SPV Brno – město, o.s.  

 Datum konání:   12. 01. 2013  

 Místo konání:    Tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, Brno 

 Ředitel:                    Mgr. Adriana Janáková 
 

Předseda poroty:   MgA. Jana Kubáčková 

 Stravování:    Na vlastní náklady, není zajištěno občerstvení. 

 Doprava – cestovné:  Hradí vysílající organizace. 

 Účastnický poplatek:   150,- Kč za skladbu pro členy ASPV  

                                     200,- Kč za skladbu pro nečleny ASPV 

 Člen ČASPV uplat ňující výhody musí mít zaplaceny členské p říspěvky 
ČASPV za rok 2012 nejpozd ěji v den uzáv ěrky sout ěže, což doloží 
průkazkou  ČASPV. 

 

Přihlášky:  na e-mail: metrada@rcbrnomesto.cz 

 písemně: RC SPV Brno – město,o.s. Merhautova 46, 613 00 Brno 

Vzhledem k finan čním náklad ům je t řeba se p ředem p řihlásit, jinak bude 
přehlídka pro malý po čet zájemc ů zrušena! 

Nejpozd ěji však do pátku 4. 1. 2013  
 
Přihlášené skupiny obdrží na svůj e-mail do 8. 1. 2013 bližší pokyny k přehlídce (rozpis 
rozcvičení, vystoupení apod.) další informace: Eva Jalovecká – tel.: 603 553 99 



B: Technická ustanovení 
 Podmínky ú časti:      Přehlídka je otevřená pro všechny kolektivy.  

 Technické zázemí:     

  Ozvučení celé haly. 

  Koberec není k dispozici 

  Šatny k dispozici.  

  Pořadatel nezajišťuje náčiní ani nářadí.  

Není povoleno jiné obutí než sportovní, stepařské boty není 
možné používat. 

Upozorňujeme na právo pořadatele, ověřit si členství ve 
vysílající organizaci ČASPV.  

 Požadavky ke skladbám : 

  Kvalitní nahrávky na CD označené názvem skladby a 
kolektivu. 
Každá skladba nahraná samostatně na CD! 

  Délka skladby maximálně 4 minuty. 

  Charakter vystoupení a stručný popis skladby (vyplnit 
v přihlášce) zaslat do 6. 1. 2013 na výše uvedenou adresu 
nebo e-mail. 

 Porota ocení :                     

 3 vybrané skladby                                           
 

 
C: Časový rozvrh      

  10:30 – 12:00 - Prezence a organizované rozcvičení 

  12:00 - Zahájení přehlídky PS 

  Časový rozvrh bude upraven podle počtu přihlášených 
skladeb. 

    

Cvičenci p řezůvky s sebou! 

 
  

           Adriana Janáková     prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
           vedoucí komise HPF                                                       předseda 
    C SPV Brno – město, o.s.     RC SPV Brno – město, o.s. 

 

 

 


