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Vážení vedoucí tanečních kolektivů, Vážení tanečníci, ahoj lidi se zájmem o 
tanec a účastí na R.A.K. DANCE MARATHON CUP 2022 

Dovolte, abychom Vás tímto oslovili jménem TC R.A.K., z.s. pořadatelem této 
taneční události, která proběhne v Kladně. Budeme velmi potěšeni, pokud se 
rozhodnete zúčastnit této akce. Chceme, aby soutěž byla pro Vás i trochu 
zábava. Snažíme se pro Vás připravit krásnou stage, příjemné zázemí a 
spoustu cen.  

Soutěž se koná 21. 5. 2022 v Sportovní hale města Kladna na adrese 
Sportovců 818 

Organizační pokyny:  
CENY/pro výherce máme připravené poháry, všechna první tři místa dostanou 
medaile + věcné ceny, všechny mini dostávají cenu 
PARKOVIŠTĚ/naproti sportovní hale, fotbalovému hřišti, u zimního stadionu 
PLATBA STARTOVNÉHO/u vchodu pro tanečníky / 1 VEDOUCÍ ZA KLUB  
VOLNÉ VSTUPY/kolektiv má nárok na volné vstupenky v počtu soutěžících. Na 
24 tanečníků 1 volný vstup. Pokud máte jen jednu formaci, která nemá plný 
počet tanečníků samozřejmě Vám dáme volnou vstupenku. 
IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY/musejí mít tanečníci připevněné na ruce před vstupem 
do haly.  
HUDBA/ Hudbu prosíme na flash disku ve formátu mp3 (případně wav), v co 
nejlepší možné kvalitě předat zvukaři. Soutěžní mix pojmenujte a očíslujte dle 
finální startovní listiny. Formát: “startovní číslo. název choreografie”.  
VELKÉ KULISY/nosit bočním vchodem haly – možnost najet i autem, nahlásit u 
platby startovného, prosím „nosiči“ kulis musí mít již na sobě identifikační 
pásek!!  
ŠATNY/ šatny budou pojmenovány názvem skupiny 
OBČERSTVENÍ/ Bar, který je přímo u hlavního vchodu + okénko ve vestibulu 
aquaparku + restaurace Sletiště vedle sportovní haly   
www.sporthotelsletiste.cz 
 

SOUTĚŽ PROBĚHNE PODLE AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PROTIEPIDEMICKÝCH 
OPATŘENÍ. O JEJICH ZNĚNÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT PŘED KONÁNÍM 

SOUTĚŽE. 
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Mapu areálu s označením vstupu pro diváky, tanečníky, vchod na rekvizity a 
restauraci Sleťák. 
 

 Další důležité kontakty:  

Organizace: Jan Kravec 603 109 583, jan.kravec@tcrak.cz 

Sčitatel: Martin Brejša tel. 773 997 063 

Sportovní areály města Kladna jehož součástí je sportovní hala je unikátem. 
Disponuje více jak 30 sportovišti téměř na jednom místě. Můžete si ve volné 
chvíli zacvičit na workout hřišti, fit parku, zaskákat v trampolínovém parku, 
zaplavat v aquaparku nebo se projít v lesoparku.  

TĚŠÍME SE NA VÁS! Organizační tým TC R.A.K.                                                                                                                                                   


