
Česká asociace Sport pro všechny, z.s. 
Sport pro všechny Praha, z.s.  

 
ve spolupráci s komisí VG ČGF 

v rámci kampaně ČUS „Sportuj s námi“ 
 

 vyhlašuje   
 

PPŘŘEEHHLLÍÍDDKKAA  PPÓÓDDIIOOVVÝÝCCHH  SSKKLLAADDEEBB  22001166    
4422..  rrooččnnííkk    

PRAHA – OPEN  
 

Propozice 1. část – Vyhlášení 
 
Termín: sobota 26. 11. 2016 
 

Místo:  hala SK Motorlet  
Praha 5 Radlice, Výmolova 298/2 
u stanice Metra „B“ - „Radlická“.  

 
Podmínky účasti: 
 
1. Počet cvičenců ve skladbě: 6 – 24 
2. Délka skladby:    max. 3,5 min. 
3.  Charakter skladby:   s náčiním i bez náčiní, případně     

s využitím nářadí. (Pozor!  přepravu nářadí 
nehradí pořadatel!) 

4. Kategorie     volně (od R+D až po seniory, koedukované  
        i věkově smíšené skupiny) 
5. Cvičební plocha:    12 x 12 m (na koberci nebo bez koberce) 
6. Hudební doprovod:   na nosiči hudby (CD, flash disc) musí být   
       jediný záznam   

Hudba libovolná, i zpívaná  
7. Autorem skladby nemůže být profesionální choreograf. 
8.  Přehlídka je nesoutěžní, nebude určováno pořadí. Skladby však budou  
           hodnoceny odbornou komisí. 
 
Přihlášky: 
 

Zaslat nejpozději do 10. listopadu 2016 písemně (poštou nebo E-mailem) 
včetně adresy a tel. spojení na vedoucího družstva (viz přiložený formulář přihlášky),            
event. autora (pokud není současně vedoucí).  

na adresu:  
 
 
 



 
Sport pro všechny Praha (SPVP) 
Sekretariát:  155 00  Praha 5 – Stodůlky, 
            Ohradské náměstí 1628/7 
Tel.:       606485533 
E-mail:  praha@caspv.cz 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout družstva přihlášená po termínu. 
Po uzavření přihlášek bude provedeno rozmístění skladeb v programu dle obsahu a 
kategorií a do 24.10.2016 obdrží vedoucí skladby (autor) druhou část propozic – 
R O Z P I S  s uvedením všech potřebných údajů (jako je místo, umístění v šatnách, 
zahájení a vlastního vystoupení, čas a organizace nástupu) a další technické a 
organizační pokyny. 
 
Prezence účastníků: 
 

Nejpozději 30 minut před zahájením rozcvičení. (Pozor, zkoušky v hale 
nebudou, pouze rozcvičení v menším zrcadlovém sále.)
 

  

Účastnický poplatek:  Děti a mládež (za skladbu)  300,-  Kč 
    Dospělí – od 18 let (za skladbu)  500,-  Kč 
    (Rozhodující je nejstarší člen družstva.) 
 
Zařazeny budou skupiny, které do 10. 11. 2016 zaplatí účastnický poplatek  

Do zprávy pro příjemce uveďte název skupiny. 
na účet SPVP č.: 283551389/0800,   VS 112016.  

 
Společná ustanovení: 
• Za zdravotní stav nezletilých účastníků odpovídají rodiče; u dospělých odpovídá 

za zdravotní stav každý sám. 
• Pojištění: Všichni účastníci jsou pojištěni smlouvou o úrazovém 

pojištění uzavřenou paušálně pro všechny sdružené sportovní a TV 
organizace Českým olympijským výborem s Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou – číslo pojistky 1310000010  

 
 
Praha, 20. 8. 2016 
 
 
   Mgr. Jitka Rosenbaumová     Václav Šercl 
         sekretář SPVP   předseda SPVP 
         vedoucí akce 
 

PaedDr. Dobromila Růžičková 
metodička ČASPV 
tel.: 777 031 450 
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