Český svaz tanečního sportu
člen ČOV, člen WDSF
Ohradní 1370/12, 140 00 Praha 4, IČO: 00443077
mobil: 605 407 830; e-mail: sekretariat@csts.cz; www.csts.cz

Praha, 3. 12. 2014
Vážení sportovci,
jak jste již byli informováni na našich internetových stránkách, vyhlášení Taneční ligy 2014 se bude
konat ve večerní části Kroměřížského tanečního festivalu po skončení závěrečné TL dospělých, v
sobotu 13. 12. 2014 v DK Kroměříž.
Medailistům Taneční ligy budou v rámci slavnostního večera předány medaile, diplom a finanční
odměna, stanovená dle podmínek finančního řádu ČSTS.
Nominovaní mají zajištěn vstup pro 4 osoby – pár + 2x doprovod (pro rodinné příslušníky případně
trenéry). Místa k sezení pro doprovod jsou alokována na balkóně, pokud máte zájem o místa u stolu
u parketu (společně pohoštění), pak je nutné si vstupenku zarezervovat a zakoupit (info viz
www.dancefest.cz). V této souvislosti byly uvolněny mimořádné prostředky pro možnost proplacení
zakoupených vstupenek až do výše 1000 Kč na pár, abyste si v případě zájmu mohli vstupenky ke
stolu zakoupit. (Tímto se nevylučuje čerpat i vstupenky přidělené na balkón). Všem nominovaným
párům bude mimořádně přiznán i nárok na úhradu cestovních nákladů v rozsahu jednoho osobního
automobilu na pár. Pro možnost vyplacení cestovného je třeba vyplnit cestovní příkaz, který
v originále odevzdáte panu Siegelovi na místě nebo obratem zašlete originál dokladu na sekretariát
ČSTS. Dle finančního řádu ČSTS se vyplácí 5,50Kč/km. Totéž se týká zakoupených vstupenek.
Příchod vyhlašovaných medailistů je očekáván nejpozději v 16:00, kdy začíná prezence
odměňovaných, od 19:00 je vyžadováno slavnostní oblečení.
Vyhlašování TL bude natáčet ČTSport, pro účely OSA je nutno vyznačit: název CD, název skladby,
stopa. Zároveň musíme předem znát pravděpodobný scénář, tj délku vystoupení.
Páry, které se umístí na prvním místě v TL ve své kategorii, požádáme o ukázky tance v tanečním
oblečení, v celkové délce max 2,5 min (délka vystoupení musí být regulována vzhledem k formátu TV
přenosu). Ty páry, které se umístí ve standardu i v latině, požádáme o vystoupení v obou disciplínách.
Slavnostní část bude řízena podle časového harmonogramu, pro zdárný průběh prosíme všechny
páry, které se potenciálně mohou umístit na medailových pozicích, aby OBRATEM potvrdily svoji
účast, a páry na 1. místech, aby navíc potvrdily svoje vystoupení na e-mail barnat.petr@csts.cz
Nezapomeňte prosím vlastní hudbu – CD nebo flash! Taktéž vás prosím o zaslání informací pro
moderátora vyhlášení společně s potvrzením vaší účasti viz. níže - v příloze část zvacího dopisu!!
Ostatní informace na www.csts.cz .
Vaši účast, prosím, potvrďte na e-mail: barnat.petr@csts.cz co nejdříve, nejpozději však do 9.12. 2014
(včetně) s uvedením aktuálních kontaktů, mobilu a e-mailu.
Tato pozvánka je zveřejněna prostřednictvím webu ČSTS. Pro věkové kategorie TL, která již byla
ukončena, bude rovněž pozvánka rozesílána e-maile jednomu z partnerů v páru. Výsledky TL
dospělých ovšem ještě neznáme, TL bude ukončena až 13.12. Prosíme všechny vyhlašované a
potenciálně vyhlašované páry o aktivní spolupráci.
Děkujeme a přejeme všem úspěšné vyhlášení prestižních výročních ocenění ČSTS.
Eva Bartuňková, prezident ČSTS
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Vyhlašování výročních cen TL, vycházejících hvězd a hvězd roku 2014

Prosím vyplňte následující informace:
Jméno: partner/partnerka
Taneční klub, který váš pár reprezentuje:
Sponzor:
Jak dlouho tančíte? partner/partnerka/společně
Jaký je váš dosavadní největší úspěch?
Největší úspěch v roce 2014?
Kdo je váš hlavní trenér? STT/LAT
Jaký je váš zahraniční trenér?
Vaše poznámky – zajímavosti o vašem páru:
Jaké jsou vaše cíle do roku 2015 v tanečním sportu?

Vystoupení v případě vítězství TL (uveďte informace nebo případně uveďte: nepředpokládám
vítězství:
tanec: (kvůli různorodosti může být (předem) změněno, pokud bude více zájemců o stejný
tanec)
délka skladby:
info pro OSA: název skladby/název CD/nahrávací společnost/stopa

