
Časový sled akce - jednodenní oblastní soutěžní kolo  
CHLUMEC NAD CIDLINOU….. 15.05.2022 

 

  

Čas.rozvrh:                     Akce:                                                                                                            Místo: 

 

     6:30 - 8:00 hod.     - příjezd účastníků,                                                                         Vestibul základní školy 
                                   - platba obědů a převzetí stravenek                                                        
    
     8:00 - 8:30 hod.     - přijetí vedoucích, kapitánek, poroty a vedení Svazu starostou    Klicperův dům   
                                     města, rozlosování soutěže.                                                                
                                                                                                                                                 
     8:15 - 8:40 hod.      - řazení průvodu, přechod na slavnostní zahájení              Před školou v ulici 
Smetanova 
  
     8:45 - 9:00 hod.     - slavnostní zahájení starostou města                                             Před budovou České 
spořitelny 
 
   9:00 - 10:00 hod.     - pochodové defilé – Děti mladší 
 
 10:00 - 11:00 hod.     - pochodové defilé – Děti starší 
 
 11.00 – 12:00 hod.     - pochodové defilé – Junior     Ulice Kozelkova  
 
 12:00 – 12:20 hod.     - pochodové defilé – Senior 
 
 
  9:30 – 13:00 hod.      - prostorové zkoušky                  Areál „Pod sokolovnou“ 
 
11:00 – 13:00 hod.      - oběd                    Školní jídelna 
 
 
 13:00 - 14:05 hod.     - miniformace – všechny věkové kategorie                  Areál „Pod sokolovnou“ 
 
 14:10 - 14:30 hod.     - pódiová formace - Minimažoretky                                                  Areál „Pod sokolovnou“ 
                                                                          
 14:35 - 14:45 hod.     - pódiová formace – Děti mladší                                                  Areál „Pod sokolovnou“ 
 
 14:50 - 15:50 hod.     - pódiová formace – Děti starší                                                  Areál „Pod sokolovnou“ 
 
 15:55 - 16:55 hod.     - pódiová formace – Junior                                                             Areál „Pod sokolovnou“ 
 
 17:00 - 17:20 hod.     - pódiová formace – Senior                                                             Areál „Pod sokolovnou“ 
 
17:40 – 19:00 hod.     - vyhlášení výsledků,                                     Areál „Pod sokolovnou“ 
                                     slavnostní zakončení. 
 
 

Důležité informace: 
 

1)  Příjezdy a parkování autobusů – viz přiložené mapy 
2)  WC je ve škole, v jídelně, v sokolovně – vše ve vzdálenosti do 150m. 
3)  Pořadatel bude při registraci vybírat příspěvek na stravu ve výši 80,- Kč/74,-Kč na osobu (platí pro 
počet osob uvedených v návratce). Budou předány stravenky. 
4)  Pořadatelé neodpovídají za odložené věci nebo za ztrátu cenností (mobilní telefony, fotoaparáty, 
videokamery apod.).  
5)  Na odpolední část bude vybíráno vstupné, částka na osobu nepřesáhne 100,-Kč (bude dodatečně 
upřesněno). Soutěžícím, vedoucím a povoleným doprovodům bude pořadatelem vydáno jednotné 
označení – vstup mají zdarma. Připomínka: ktg. Minimažoretky, Děti ml. (1 vedoucí a nejvýše 4 
doprovody), ktg. Děti st., Junior a Senior (1 vedoucí a nejvýše 2 doprovody). 
 


