
25/6/2022

HARMONOGRAM
09:00 – 09:30 REGISTRACE HRÁČI U13, U15
10:00 START AKCE
10:00 – 14:00 TURNAJ U13, U15
10:00 – 20:00 PUKEC ZONA
10:00 – 20:30 SKATE RAMPA - EXHIBICE
10:00 – 02:30 BARY, PIVO, GASTRO …
11:00 SOUTĚŽ: Dvojdribling - vyřazovací závod 
 v driblování se dvěma míči naráz.
11:30 CORRIDOOR TEAM - The simpson 
 stočlenný českobrodský tým aerobiku, působící pod 
 křídly sokola a pravidelně dovážející cenné kovy 
 z republikových mistrovství, jako první představí 
 show se seriálovým názvem, v níž vystoupí dívky 
 mezi 11 a 16 lety.

12:00 SOUTĚŽ: Basket puzzle - když budeš rychle 
 sázet koše i skládat obrazce, máš šanci na cenu.
12:30 FREAKS CREW - Za 5 minut 12 
 parta teenagerek z kolínské dance group se v soutěžích 
 už pravidelně umisťuje mezi nejlepšími  a na Allrightu 
 vystřihne show s mixem street dance, hiphopu 
 i dancehallu. DUO M+B - DVOJKA BÁRA  A MATĚJ 
 z kolínské taneční skupiny předvede při  svém streetovém 
 vystoupení choreografii s prvky dancehallu.
13:00 – 13:30 REGISTRACE HRÁČI U17, U19, 
 DOSPĚLÍ
13:00 SOUTĚŽ: Trojboj - vyřazovací soutěž, kde musíš 
 v nejkratším čase skórovat zpod koše, z šestky i z trojky.
13:30 FREAKS CREW - Enosys 
 tajuplný název má vystoupení party z kolínské freaks 
 crew. Tanečnice v tom nejlepším teenagerském věku vás 
 budou téměř 4 minuty bavit třaskavou směskou hiphopu, 
 vogue, streetu a dancehallu.
14:00 – 20:00 TURNAJ U17, U19 A DOSPĚLÍ
14:00 SOUTĚŽ: Basket piškvorky - než zapíšeš křížek, 
 nebo kolečko, musíš nejdřív dát koš. A být hrozně rychlý!
14:15 – 14:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ U13, U15
14:30 CORRIDOOR TÝM - Vězni 
 právě takhle se jmenuje další číslo českobrodského 
 corridooru z ranku dance aerobiku, které má jasnou 
 aspiraci na medaili na mistrovství republiky a ukáže se 
 i na světovém šampionátu.

15:00 SOUTĚŽ: Trakař race - soutěž dvojic, kde se bude 
 nejdřív běhat s „Trakařem”, a nakonec střílet na koš.
15:30 CORRIDOOR TÝM - This is me 
 a ještě jednou corridoor tým, tentokrát to bude 
 aerobik na song z filmu největší showman.

16:00 SOUTĚŽ: Schůzka naslepo - přímé souboje ve 
 střelbě se zavázanýma očima.

16:30 DANCE STUDIO ANET - Zahradníci 
 - první vystoupení plaňanského studia, to budou čtyři 
 minuty show dance a streetu v podání malých akčních 
 tanečníků mezi čtyřmi a osmi lety. V KUCHYNI - taneční 
 vystoupení z kuchyně? Studio anet umí i tohle, tentokrát 
 budou na stagi už tanečníci a tanečnice mezi osmi 
 a patnácti lety.

17:00 SOUTĚŽ: Double header - soutěž dvojic v držení 
 míče hlavami, kde se věci budou postupně komplikovat.
17:30 DANCE STUDIO ANET - Bláznivý příběh 
 Robina Hooda - tohle je hitové číslo plaňanského studia 
 - dámy, které ví, jak udělat dobrou zábavu, vás uhranou 
 showdancem se spoustou vtipných scén.

18:00 SOUTĚŽ: Triple contest - jen ty a soupeř 
 s 5 míči na trojkovém oblouku. Kdo je pošle do koše 
 první, postupuje a vítězí.
18:30 BASKETBALL FREE STYLE SHOW 
 - pět minut našlapaných neuvěřitelnými triky 
 s basketbalovým míčem v podání mistra svého oboru 
 Daniela Kliky.

19:00 SOUTĚŽ: Disco shot - vyřazovací soutěž s hudbou 
 a střelbou na koš, kde každou chvíli někdo vypadne!

19:30 DIVY PARKOURU - Parkour je druh pohybu, 
 jehož základem je schopnost dostat se pomocí vlastního 
 těla z jednoho místa na druhé co nejefektivněji a zároveň 
 co nejefektněji, výskoky, přeskoky nebo lezením. Roman 
 Kosík a jeho crew o tom něco ví a také to ukáže.

20:15 – 20:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ U17, U19 
 A DOSPĚLÍ

21:00 – 21:30 DJ HERBY
21:30 – 22:30 REST & DJ HERBY
22:30 – 00:00 PAIN & MAGENTA
00:00 – 02:30 AFTERPARTY


