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Česká asociace Sport pro všechny 

Komise HPF a Komise seniorů vypisují výběrové řízení  

na autorské pohybové skladby pro Golden Age 2020 

Kréta, Rethymno (4. – 9. října 2020) 

 

Předpokladem je specifický přínos navrhované skladby pro reprezentaci ČASPV v zahraničí, vyjádřený 

progresivitou tvorby a pohybového obsahu skladby. 

Podmínkou je i nácvik se skupinou cvičenců vybraných autorem nebo autorským kolektivem. 

Obsah přihlášky: 

 autor (autoři) námětu, vedoucí autorského kolektivu (adresa, telefon, e-mail) 
 název skladby (česky a anglicky) 
 hlavní myšlenka skladby, tematické zaměření 
 hudba, charakteristika hudební složky skladby 
 použití náčiní, pomůcek, 
 cvičební úbory, barevnost (není podmínkou) 
 počet cvičenců, z toho počet mužů a žen (i jmenný seznam) 
 organizace nácviku (předpokládaná délka skladby) 

 

Základní požadavky: 

- minimálně 6 cvičenců, všichni nad 50 let (Zlatý věk), podmínkou je členství v ČASPV  
- délka skladby max. do 6 minut včetně nástupu a odchodu 
- možnost předvedení skladby nebo jejích částí i v malých skupinách 
- autorský kolektiv (pohyb + choreografie) 

      - hudební doprovod v odpovídající kvalitě 

Výběrovou komisi tvoří členové Komise HPF a Komise seniorů. 

Vzhledem k reprezentaci  ČASPV v zahraničí si odborná komise vyhrazuje právo požadovat od autorů 

akceptování případných připomínek ke tvorbě a realizaci reprezentačního vystoupení.  

Výběrová komise si vyhrazuje právo případně odmítnout některé přihlášené skladby. 

Přihlášky pro výběrové řízení zašlete do 26. září 2019 na adresu ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 

5 – Stodůlky, 155 00 nebo e-mailem na adresu: mothejzíková@caspv.cz 

 

Předpokládaná cena pobytu pro 1 osobu (i autoři): 20 000 – 23 000 Kč, zahrnuje registrační poplatek, 

ubytování se snídaní a letenku. 

Další pokyny budou přihlášeným autorům zaslány po uzávěrce přihlášek. 

Informace o GA 2020 najdete v přiloženém Bulletinu a na www.ueg.org/event/2020-golden-age-gym-

festival/overview  
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