
PROSTOROVÉ ZKOUŠKY –  MS V TWIRLINGU 
NORSKO  2018 

 
STŘEDA – 28. 3.  2018 – 08:45 – 09:45 

 
8:45 – 09:05 RTS (každý 1min a 25s) celkem 12 skladeb 
 

1) Eliška Beranová - juvenile 
2) Jana Ipserová - juvenile  
3) Adriana Vojtková – juvenile 
4) Eva Beranová – preteen 
5) Anna Trnková - preteen 
6) Radka Šindelářová - preteen 
7) Natálie Zikmundová - junior 

      8) Tereza Truksová - junior 
      9) Veronika Šindelářová - junior 
    10) Veronika Kadlecová – senior 
    11) Tereza Provazníková – senior 
    12) Zuzana Huňková - senior 

 
09:05 – 09:07 2 BATONS 
 
09:07 – 09:09 STRUTT 
 
09:09 – 09:11 1 BATON 
 
09:11 – 09:14 DUET 
 
09:14 – 09:16 2 BATONS 
 
09:16 – 09:18 STRUTT 
 
09:18 – 09:21 1 BATON 
 
09:21 – 09:24 DUET 
 
09:24 – 09:27 DANCE TEAM Junior 
 
09:27 – 09: 30 DANCE TEAM Senior 
 
09:30 – 09:33 TWIRL TEAM Junior 
 
09:33 – 09:37 PARADE CORP 
 
09:37 – 09:41 POMPONY 



DŮLEŽITÉ 
 

 

- rozcvičte se, prosím, před zkouškami, tzn. kolem 8:15,například 

v šatně, na chodbě, uvidíme podle prostoru… 

- cca 15 minut před začátkem MT bychom měli mít vyhrazený  

prostor, kde se budeme všichni společně rozcvičovat 

- s ničím se nemůžeme zdržovat!!! – hned co příjdeme na 

plochu, okamžitě začneme 

- dbejte na RYCHLÉ výměny, buďte připravěné 5 minut předtím, 

než příjde váš čas (dle rozpisu) 

- doporučujeme od začátku využít maximálně celou plochu (kde 

bude prostor – pozor ať nevadíte těm, co mají zkoušku dle 

rozpisu)  

- pokud bude problém s nahrávkou budeme muset okamžite 

pokračovat dále, v tomto případě mějte připravené CD  

- v 09:45 budeme muset opustit halu – jsou v tomto dost striktní 

- taneční sóla půjdou v pořadí – děti, junior ml., junior st. a 

senior, dle výsledků na MČR 

- povinné disciplíny půjdou všichni naráz – hala je dostatečně 

velká (1 hůlka, 2 hůlky, strutt, duo) 

- povinné teamy, taneční teamy, pompony a parade corp půjdou 

zvlášť, každý team jednou celou skladbu 

 
 
 
Těším se na vás! 
 
 
Eva Auersvaldová 

 
 


