Nabídka reprezentace

1. - 9.5. 2017
IDO STREET DANCE WORLD CUPS

INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

XIV. WORLD DANCE OLYMPIAD
SVĚTOVÝ POHÁR — DISCO DANCE, HIP HOP, BREAK DANCE,
ELECTRIC BOOGIE, STREET DANCE SHOW

Moskva

Rusko



V termínu 1. - 9.5. 2017 se v ruské Moskvě koná SVĚTOVÝ POHÁR—
DISCO DANCE, HIP HOP, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE, STREET
DANCE SHOW a Dance Star Championship Disco dance a Hip Hop.



Na tento světový pohár se mohou přihlásit všichni, kteří se zúčastnili
MČR 2016 nebo soutěží Extraligy 2016 a byli v té době řádnými členy
CDO.



O tento typ soutěží ve vzdálenějších místech Evropy obvykle nebývá
ze strany reprezentantů CDO zájem. Proto vám dle Nominačních principů CDO zasíláme tuto nabídku s dotazem, zda vás soutěž zajímá a
měli byste zájem se jí zúčastnit. Pokud ano, rádi pro vás připravíme
standardní nominační tabulky.



Ozvěte se prosím prostřednictvím emailu nejpozději do

24.3. 2017

PÁTKU

a mezinárodní úsek vyhodnotí dle nominačních principů, zda máte na nominaci nárok.


Po tomto datu již nebude možné se na soutěž přihlásit.



Berte také v povědomí, že do Ruska je třeba vízum, které si musíte
vyřídit na příslušných úřadech. Proto si prosím cestu zajišťujte s výrazným předstihem!



Závazným přijetím nominace se zároveň tanečníci zavazují uhradit včas a
správně všechny poplatky související s
účastí na mezinárodní soutěži (tj. startovné, příp. poplatek za individuální licenci) dle data splatnosti stanoveného
mezinárodním úsekem!!!
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1. - 9.5. 2017
IDO STREET DANCE WORLD CUPS
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XIV. WORLD DANCE OLYMPIAD
SVĚTOVÝ POHÁR— DISCO DANCE, HIP HOP, BREAK DANCE,
ELECTRIC BOOGIE, STREET DANCE SHOW

Moskva

Rusko

Věkové kategorie: MINI, DVK, JVK, HVK
MINI

ročník 2010 a mladší

DVK

ročník 2006 a mladší

JVK

ročník 2002 – 2005

HVK

ročník 2001 a starší

Pořadatel:
Andrey Koukolin
Telefon:
+7 (499) 4084539
E-mail: ido-russia@mail.ru
WEB: http://www.world-art-dance.com/
WEB na IDO: http://www.ido-dance.com/ceis/
ido/competitions/calendar/2017_1054.html

Místo konání:
Moskva, Rusko
ULICE: Sokolnicheskiy Val 1
Hala: Exhibition complex SOKOLNIKI

Disciplíny Moskva

INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

Světový pohár — vše OPEN = otevřená nominace:














Break dance (solos, teams) - juniors, adults
Disco dance (solo, duo, small group, formation) - children, juniors, adults
Disco dance freestyle (solo) - juniors, adults
Electric boogie (solo, duo) - children, juniors, adults
Hip hop (solo, duo, small group, formation) children, juniors, adults
Hip hop battles (solo, teams) - juniors,
adults
Street Dance Show (solo, duo, small group,
formation) - children, juniors, adults

Dance Star Championship MINI:




Disco dance (solo, duo, small group, formation) - mini
Hip Hop (solo, duo, small group, formation) -

MOSKVA 2017

INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

Nominační principy:



Podmínkou účasti na oficiální mezinárodní soutěži IDO je
účast SJ na Mistrovství České republiky, popřípadě na mimořádné nominační soutěži, poháry s kvótou OPEN—viz nominační principy.



ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI JE UMOŽNĚNA POUZE
TĚM SJ, JEJICHŽ VŠICHNI ČLENOVÉ BYLI V DOBĚ KONÁNÍ
MČR ČI JINÉ PŘÍSLUŠNÉ NOMINAČNÍ SOUTĚŽE ŘÁDNÝMI
ČLENY CDO. Pokud se mezinárodní soutěž koná v nadcházející taneční sezóně, je třeba si v obnovit řádné členství v
CDO!!!!



V tanečních disciplínách na hudbu vlastní (ve všech kolech) je pro nominaci nutné umístění SJ u disciplín v departmentu street a disco maximálně do 12. místa, v departmentu art maximálně do 8. místa a v departmentu special
maximálně do 12. místa na této soutěži.



Pokud ve stanoveném termínu před mezinárodní soutěží neproběhne MČR či jiná nominační soutěž, budou využity výsledky předcházejícího mistrovství ČR (tzv. „stará nominace“), pokud Prezídium nerozhodne jinak.

Nominační principy naleznete na:
http://czechdance.org/wp-content/uploads/2017/01/
Nominacni_principy_IDO.pdf

MOSKVA 2017
Startovné:
20,-

Euro/osoba bez ohledu na počet disciplín.

INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

Platí se v EURECH na základě faktury, vystavené mezinárodním úsekem.
Tato faktura je zasílána na mail vedoucího TK .

Mezinárodní licence IDO:
Každý účastník mezinárodní soutěže musí být zároveň individuálním členem IDO. Členství v mezinárodní organizaci IDO je zpoplatněno částkou

20,- Euro za osobu a kalendářní rok.

Tento poplatek je hrazen účastníky vždy při prvním startu na mezinárodní soutěži IDO v daném
kalendářním roce opět na základě faktury, vystavené mezinárodním úsekem (startovné + mezinárodní licence jsou součástí jedné faktury).
Závazným přijetím nominace se zároveň tanečníci zavazují uhradit včas a
správně všechny poplatky s účastí na mezinárodní soutěži související (tj.
startovné, příp. poplatek za individuální licenci).

Podmínky účasti:
ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI JE UMOŽNĚNA POUZE
TĚM SJ, JEJICHŽ VŠICHNI ČLENOVÉ BYLI V DOBĚ KONÁNÍ
MČR ČI JINÉ PŘÍSLUŠNÉ NOMINAČNÍ SOUTĚŽE ŘÁDNÝMI
ČLENY CDO.
PODMÍNKOU ÚČASTI SJ NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI JE
ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ V CDO V TERMÍNU KONÁNÍ MEZINÁRODNÍ
SOUTĚŽE!!! NEZAPOMEŇTE SI PROSÍM OBNOVIT ŘÁDNÉ
ČLENSTVÍ V CDO!!!!
Všichni účastníci musí být přítomni v hale od rána nebo nejméně 90 minut
před začátkem svého prvního kola až do vyhlášení výsledků jejich věkové
kategorie. V tomto časovém rámci totiž mohou nastat změny vyvolané jiným počtem přihlášených než bylo původně očekáváno, odhlášením soutěžících a také z rozhodnutí porotců.
Tanečníci se musí informovat o průběhu harmonogramu a být připraveni

nejdéle 45 minut před svým vystoupením.
S jakýmikoli dotazy se obracejte na mezinárodní úsek CDO
Mgr. Eva Koudelová
e-mail: mezinarodniusek@czechdance.org, tel.: 773997061

