
2016 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Ještě před tím než budete moci vstoupit do místa konání soutěže, bude 

potřeba se dostavit k pokladně, kde bude probíhat platba startovného, 

díky kterému od nás obdržíte identifikační pásky. Platba startovného 

vychází ze středečních přehledů a nelze upravovat.  

Každý tanečník bude mít svoji pásku. Jako bonus obdrží skupina vždy 

jednu pásku na choreografii navíc. Tyto pásky je potřeba si před vstu-

pem umístit na ruku. U převlékáren zdůrazňujeme, že se nejedná o šat-

nu a v těchto částech organizátor neručí za věci zde odložené. Šatna 

však bude připravena za poplatek 10 Kč, zde je možnost si věci odložit 

a získat tím záruku, že se vám věci neztratí.  

S sebou na soutěži musíte mít USB s vaší hudbou k dispozici pro pří-

pad, že bychom měli s předem zaslanou nahrávkou problémy . 

Hala Vodova, Brno  13.—15. 5. 2016 



YOUTUBE FORMATION - BEAT STREET  

 

Najdi svůj oblíbený taneční videoklip na youtube a vytvoř na něj s teamem 

choreografii!!! Pošli youtube odkaz videoklipu, ten bude spuštěn na soutěži. 

Cena pro vítěze: 5000,- Kč cash!! + 1000 Kč voucher na SDK 2016 pro každé-

ho tanečníka vítězné choreografie (neplatí pro jam card). Hudební podklad: - 

videoklip z youtube do 4 minut - pokud bude videoklip delší, v 3:50 DJ zvuk do 

4 minut postupně stiší a ukončí - rozlišení obrazu FULL HD 1920x1080 nebo 

HD 1280x720, nižší ne - lze si videoklip sestříhat do 4 minut a nahrát v poža-

dovaném rozlišení na youtube - nelze mixovat více videoklipů. Odkaz na video-

klip pošlete do 6.5.2016 na beatup@beatup.cz. Pravidla: Délka: 2-4 minuty, 

počet tanečníků: 7-100, věk:bez omezení, hudba: bez omezení, taneční styl: 

bez omezení. Startovné: dle těchto propozic. Přihlášky: přes přihlašovací sys-

tém CDO. Kluby, které nejsou v systému CDO, zašlou přihlášky s názvem klu-

bu, názvem choreografie, jmény a daty narození tanečníků na email: sprav-

niusek@czechdance.org  



KING OF BEAT STREET 

 

V rámci MČR BEAT STREET pořádáme jako každoročně Dance music battle KING 

OF BEAT STREET! 

 Kdy: sobota 14.5. a neděle 15.5. 2016 

 První kola battlů: vždy 13:00 – 15:00 

 Semifinále a finále: stejný den večer v hale 

 Věk: sobota bez omezení, neděle do 15ti let včetně 

 Startovné: 100 Kč 

 Registrace: v daný den 11:00 – 13:00 

 Porota: semifinále a finále hodnotí porotci, ostatní kola hodnotí sami zúčast-

nění tanečníci 

 Cena pro vítěze: 50 % startovného rozdáme vítězi a druhému místu 

 Music: jakákoliv taneční hudba 

POZOR! Pokud na venkovní stagi nebude náš DJ, máte možnost si zde pouštět 

svoji vlastní hudbu! 



 


