
PROPOZICE HUDBA
oblastní soutěže TeamGym Junior OPEN a Malý TeamGym OPEN

Olomouc 2016 (kraj Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský) 
a

TeamGym Junior a Malý TeamGym - oblast východ
Olomouc 2016

Odevzdání hudebního doprovodu pomocí webu

Díky tomu, že odevzdáte svůj hudební doprovod pomocí webových stránek, budeme moci Váš
hudební doprovod zkontrolovat a předejít tak případným komplikacím v době konání závodu.

Každý soubor, který budete odevzdávat, pojmenujte prosím následovně:

disciplína_jednota_kategorie.mp3
 
například:

• Trampolina_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3
• Akrobacie_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3
• Pohybova_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3

• Popis_OlChvalkovice.doc (docx)
 
Současně s hudebním doprovodem přiložte také průvodní dopis v jakémkoliv textovém dokumentu 
s následujícím obsahem. Nezapomeňte uvést Váš kontakt!
 

Sokol Olomouc Chválkovice. 

Odevzdali jsme hudební doprovod pro soutěžní skupinu TGJIII. Jedná se o tyto soubory:

Trampolina_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3 

Akrobacie_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3 

Pohybova_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3 

kontaktní email:  vas@email.cz

datum

Pokud máte svůj hudební doprovod a průvodní dopis připraven, formulář pro odeslání hudby se 
nachází na adrese:

http://www.dropitto.me/SokolOlomoucBelidla

(Postup pro práce webovým formulářem naleznete v příloze A na konci dokumentu.)

Hudbu odevzdávejte nejpozději 2 dny před konáním závodů.
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oblastní soutěže TeamGym Junior OPEN a Malý TeamGym OPEN
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Odevzdání pomocí USB disku

Pokud budete chtít odevzdávat hudební doprovod až na místě pomocí USB disku a nevyužijete 
výhod odevzdání přes internet, dodržte prosím následující doporučení:

1. Váš USB disk si popište názvem jednoty - soutěžního družstva (třeba fixou na přilepenou 
nálepku nebo bezpoduškovou náplast).

2. Každý soubor, který budete odevzdávat, pojmenujte prosím následovně:

disciplína_jednota_kategorie.mp3

nebo

disciplína_jednota_kategorie.wav

například:

Trampolina_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3 popřípadě (.wav)

Akrobacie_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3 popřípadě (.wav)

Pohybova_OlChvalkovice_TGJ_III.mp3 popřípadě (.wav)

Jednotlivá soutěžní družstva (máte-li jich více) rozdělte do příslušných složek na Vašem USB disku.
 

Odevzdání pomocí CD disku

POZOR!
Odevzdání hudebních nahrávek v den konání závodů na CD nosičích není možné.

Kontakt

V případě dotazů nebo problémů kontaktujte: 

Lukáš Michalík 
725145364
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PROPOZICE HUDBA
TeamGym Junior a Malý TeamGym

Příloha A – JAK NA WEB

Odesílejte prosím pouze hudební soubory typu WAV nebo MP3. Jiný typ hudebního souboru 
nemusí být přehrán korektně.

Pokud máte připravený svůj hudební doprovod, přejděte na internetovou stránku:

http://www.dropitto.me/SokolOlomoucBelidla

Na této stránce se Vám načte přihlašovací formulář. 

Heslo pro přihlášení je: TeamGymOlomouc

Po vložení hesla se stiskem tlačítka „->“ dostanete na formulář pro odeslání hudebních souborů.
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PROPOZICE HUDBA
TeamGym Junior a Malý TeamGym

Příloha A – JAK NA WEB

Stiskem tlačítka „Select to upload“ vyberete Vámi zvolený hudební soubor. 

Po potvrzení se soubor začne automaticky odesílat:

Nyní můžete začít přidávat další soubory. Soubory, které se podařilo odeslat, jsou označeny fajfkou u
pravého okraje.

Soubory můžete zasílat samostatně nebo zabalené v archivu zip. 

Nezapomeňte na průvodní dopis, jak bylo zmíněno na začátku tohoto dokumentu, z důvodů 
jednodušší identifikace Vaší hudby. 
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PROPOZICE HUDBA
TeamGym Junior a Malý TeamGym

Příloha A – JAK NA WEB

Máte-li fajfku u všech odesílaných souborů, jak je vidět na obrázku níže, je vše hotovo.

V případě, že jste na sebe uvedli kontakt, dáme Vám pár dnů před konáním závodů vědět, že je vše 
v pořádku. Pokud si nebudete něčím jisti, nebojte se mě kontaktovat. 

Upozornění

Cílem odevzdávání hudby dopředu přes internet je urychlit dění při konání závodů. Všem vedoucím 
doporučuji zajít před zahájením závodů za zvukařem a požádat jej o kontrolu hudby. Aby se případné
nejasnosti vyřídil ještě před zahájením závodu.

Dodržujte prosím předepsaný postup při popisování Vašich hudebních souborů, CD, USB klíčenek, a
to hlavně v případě, že v jeden den vystupuje více družstev téže jednoty. 
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