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21. 5. 2018 - 23:59

Černá (baletizol)

PROPOZICE SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je Czech Dance Organization, z. s. zastoupená Mgr. Evou Vlkovou, prezidentkou CDO, z. s.

UZÁVĚRKA REGISTRACE:

Přihlášení do soutěže probíhá ONLINE prostřednictvím www.czechdance.orgPŘIHLÁŠENÍ:

VSTUPNÉ:

Zdeněk Pilecký, Pavel Strouhal, Klára Šacherová, Lucie Petrásková, Mája Floriánová, Kerstin Albrecht, Bea 
Widmann, Jiří Paulů

Dana Klasová, Daniela Fantová, Dita Hejníková, Hana Kovalančíková, Jan Kopáčik, Jessica Oller (FIN), Lucie 
Duchoňová, Maria Isaksson (SWE), Pavla Kucharczyková, Pavla Loučková, Tomáš Haas, Veronika 
Bogdaničová, Doplňkově: Eva Vonásková, Iva Bičišťová, Lída Karlík Fišrová

Michal Bezruč, Káka Kvasnicová, Tomáš Haas, Lída Fišrová, Jan Kopáčik, Dita Hejníková

POROTA TAP:

POROTA DISCO:

POROTA STREET A DISCO SHOW:

DRUH SOUTĚŽE: Mistrovství ČR – Grand finále Praha

DATUM KONÁNÍ: 24. - 27. 5. 2017 - přesné rozděleni do dnů naleznete v tabulce disciplín níže

MÍSTO KONÁNÍ: Průmyslový palác, Výstaviště 416, Praha Holešovice

VEDOUCÍ SOUTĚŽE: David Nováček SČITATEL SOUTĚŽE:

ŘEDITEL SOUTĚŽE:

PŘEDSEDA POROTY: SaDS: Dita Hejníková DISCO: Dita Hejníková ART: Dana Klasová Belly: Pavlína Véle Couple: Jiří Paulů TAP: Jiří Paulů

Monika Müllerová spravniusek@czechdance.org

TELEFON:
MODERÁTOR:

ZÁSTUPCE ORGANIZÁTORA:CZECH DANCE ORGANIZATION ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:

Jakub Kotek + 3

200 Kč / osoba / disciplína

PŘÍSPĚVEK-krátkodobý člen CDO:

PŘÍSPĚVEK-krátkodobý člen CDO:

PŘÍSPĚVEK-krátkodobý člen CDO:

POROTA ART:

POROTA BELLY:

POROTA COUPLE:

Claudia Laser-Hartel (Německo), Katarzyna Brylka (Polsko), Libor Hlaváček (Slovensko), Miluše Petrová, Dana 
Klasová, Svatka Kobzová, Ivanka Hannichová, Martin Dytrt, Alena Tomešková, Lenka Krčová, Jana Zelenková, 
Jiří Buroň, Andrea Burešová

Martin Dytrt, Jiří Paulů, Kamila Latifah Koběrská, Tereza Sheyla Klementová, Daila Klara Gheewala, Pavlína 
Véle

Dytrt Martin, Henzély Igor, Hodosiová Sisza (Slovensko), Przyhoda Agnieszka, Escobar Castillo Javier Jesus 
(Peru), Doplňkově: Jiráňová Lenka, Zelenková Jana, Žabenská Katarina, Jiří Paulů

300 Kč/ osoba/ disciplína

200 Kč / osoba / disciplína

100 Kč / osoba / disciplína

JEDNODENNÍ: čtvrtek, pátek, sobota, neděle - 200 Kč, ČTYŘDENNÍ: čtvrtek - neděle - 
500 Kč, SNÍŽENÉ: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTPP - 150 Kč (pouze jednodenní)                       
ZDARMA: děti do 5 let.

Vlastní hudba – SÓLA:

Vlastní hudba – DUA:

Hudba organizátora všechna kola – SÓLA, DUA:

STARTOVNÉ-řádný člen CDO:

STARTOVNÉ-řádný člen CDO:

STARTOVNÉ-řádný člen CDO:

STARTOVNÉ-řádný člen CDO:

400 Kč / osoba / disciplína

300 Kč / osoba / disciplína

200 Kč / osoba / disciplína

PŘÍSPĚVEK-krátkodobý člen CDO:

ZPŮSOB ÚHRADY:

Startovné / příspěvek krátkodobého člena se hradí předem na účet                                              
43-1240750227/0100, jako VS uveďte ident. číslo CDO vašeho kolektivu, do poznámky název 
kolektivu. Na soutěž je nutné přinést doklad – potvrzení – o provedené platbě. Platba musí 
být shodná s částkou uvedenou v přehledu startovného a příspěvků krátkodobých členů k 
termínu uzávěrky prezence! Hotově v den konání soutěže tyto platby nebudou možné!

PRIZE MONEY 500 000 Kč, ceny od partnerů

100 Kč / osoba / disciplína

UZÁVĚRKA PREZENCE:
OCENĚNÍ dle SaTP:

11. 5. 2018 - 23:59

Ostatní – TRIA, MALÉ SKUPINY, FORMACE, PRODUKCE:

DRUH TANEČNÍ PLOCHY: Baletizol/TAP-dřevěný podklad

Diplomy, medaile, trofeje

BARVA TANEČNÍ PLOCHY:
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children, juniors, adults

mini (*1), děti, junioři, dospělí

STREEET SHOW - malá skupina extraliga mini, children, juniors, adults, adults2

hobby mini, děti, junioři, dospělí

CONTEMPORARY - malá skupina extraliga chidren, juniors, adults, adults 2

ART MALÉ FORMACE extraliga

extraliga

HOBBY ART MALÉ FORMACE mini, děti, junioři, dospělí

CONTEMPORARY - sólo ženy, solo muži, duo

extraliga

extraliga, 2. liga

DISCO:

ART:

HOBBY DISCO FORMACE hobby mini, děti, junioři, dospělí

HOBBY DISCO MALÉ FORMACE

CONTEMPORARY FORMACE děti, junioři, dospělí

JAZZ DANCE FORMACE extraliga děti, junioři, dospělí

BALET FORMACE extraliga děti, junioři, dospělí

děti, junioři, dospělí

HOBBY BELLY DANCE FORMACE

děti, junioři, dospělí

DOSPĚLÍ 2 BELLY DANCE FORMACE (*2) extraliga dospělí 2

extraliga děti, junioři, dospělí

extraliga

children, juniors, adults

ART SHOW - malá skupina extraliga children, juniors, adults, adults 2

děti, junioři, dospělí

ART SHOW FORMACE extraliga, 2. liga

JAZZ DANCE - malá skupina extraliga children, juniors, adults, adults 2
BALET - sólo ženy, sólo muži, duo, malá 
skupina

extraliga children, juniors, adults

JAZZ DANCE - sólo ženy, sólo muži, duo extraliga children, juniors, adults

ART SHOW PRODUKCE (*3) extraliga

DOSPĚLÍ 2 ART FORMACE (*2)

BELLY DANCE ORIENTAL SOLO                      
- ženy

extraliga

hobby děti, junioři, dospělí

BELLY DANCE SHOW FORMACE

DISCIPLÍNA

ART SHOW - sólo ženy, sólo muži, duo extraliga

children, juniors, adults, adults 2, seniors

BELLY DANCE ORIENTAL A FOLK FORMACE

BELLY DANCE ORIENTAL DUO, MALÁ 
SKUPINA

extraliga children, juniors, adults, seniors

DISCO DANCE FORMACE extraliga děti, junioři, dospělí

BELLY DANCE SHOW PRODUKCE (*3) extraliga

hobby

mini (*1), děti, junioři, dospělí

DISCO SHOW PRODUKCE (*3) extraliga bez omezení

DISCO DANCE MALÉ FORMACE extraliga děti, junioři, dospělí

DISCO SHOW FORMACE extraliga

STREEET A DISCO SHOW                                       
- solo ženy, sólo muži, duo

extraliga children, juniors, adults

DISCO SHOW - malá skupina

extraliga dospělí 2

mini, children, juniors, adults, adults2

hobbyHOBBY ART FORMACE

bez omezení

mini, děti, junioři, dospělí

VÝKONNOST VĚK

Výše uvedený harmonogram nelze považovat za závazný! Přesnější časový harmonogram bude sestaven po uzávěrce přihlášek na základě skutečného počtu 
přihlášených soutěžících, zveřejněn na www.czechdance.org a zaslán e-mailem kolektivům. Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen 
být na soutěži připraven minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (podle zveřejněného harmonogramu)!

DISCO SHOW FORMACE 2. liga děti, junioři, dospělí

DISCO DANCE FORMACE 2. liga děti, junioři, dospělí

DISCIPLÍNY 

DOSPĚLÍ 2 DISCO FORMACE (*2) extraliga dospělí 2

BELLY:

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE: čtvrtek 24. 5. - neděle 27. 5.

6:00 otevření místa konání soutěže
6:30 - 7:45 prostorové zkoušky (pouze Mini)
6:15 - 7:30 odmazávání zaprezentovaných SJ, které nebudou startovat

21:00 předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín JVK

22:00 předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín HVK

7:15 porada odborné poroty
7:45 porada vedoucích tanečních kolektivů

8:00 PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ TANEČNÍ SOUTĚŽE
16:00 předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín MINI
20:00 předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín DVK
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*1 = V mini pouze extraliga.
*2 = Soutěž Dospělí 2 je na této soutěži spojena do jedné disciplíny (společně disco, art, belly, couple).
*3 = Soutěž produkcí je na této soutěži spojena do jedné disciplíny (společně disco, art, belly, couple).

KARIBSKÉ SHOW MALÁ SKUPINA mini, children, juniors, adults, adults 2

children, juniors, adults

DISCO HUSTLE - DISCO SWING - DISCO FOX páry adults

adults

SALSA - páry children, juniors, adults

MERENGUE - páry children, juniors, adults

BACHATA - páry

HOBBY COUPLE DANCE FORMACE

COUPLE DANCE FORMACE NEPÁROVÉ

children, juniors, adults

extraliga

extraliga

extraliga bez omezení

hobby

TANGO ARGENTINO - páry

COUPLE DANCE SHOW FORMACE

extraliga

COUPLE:

ORIENTAL FOLK DANCE MALÁ SKUPINA children, juniors, adults, seniors

BOLLYWOOD MALÁ SKUPINA children, juniors, adults

SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY:

children, juniors, adults

SALSA RUEDA DE CASINO FORMACE adults

KARIBSKÉ SHOW - sólo ženy, sólo muži, duo

extraliga

BOLLYWOOD FORMACE children, juniors, adults

extraliga

extraliga

extraliga

extraliga

extraliga

extraliga

extraliga

SALSA SHINE - sólo ženy, sólo muži, duo children, juniors, adults

COUPLE DANCE TEAM

Vysvětlivky:

ZUŠ FORMACE hobby

DANCE MIX FORMACE hobby bez omezení

ÚČAST NA SOUTĚŽI:

děti, junioři, dospělí

Soutěže se mohou zúčastnit řádní i krátkodobí členové CDO, kteří jsou v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a v termínu pro prezenci 
zaprezentováni na soutěž (v mimořádných případech je možné zaprezentování SJ i bez předchozího přihlášení, stejně jako mimořádná přihláška „na 
místě“). O přijetí přihlášky na místě rozhoduje organizátor a Vedoucí soutěže.                                                                                                                                                                                                                                                             
Soutěž celorepublikového kola / MČR formací a produkcí je určena pro taneční kolektivy z celé ČR, které postoupily ze zemských kol formací a 
produkcí.                                                                                                                                                                                                                        
Soutěž MČR v nepostupových disciplínách je určena pro taneční kolektivy a jednotlivce z celé ČR.                                                                                          
Nebudete-li se účastnit soutěže MČR jako řádní členové CDO, ztrácíte možnost účasti na mezinárodních soutěžích IDO.                                                               
Reprezentovat na IDO soutěžích mohou pouze tanečníci, kteří mají v den konání soutěže MČR vyřízeno řádné členství v CDO.                                                         
Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky v počtu jeden volný vstup na každých započatých 20 zúčastněných soutěžících.
U vícedenních soutěží má každý soutěžící mladší 18 let nárok na volný vstup po celou dobu soutěže.

FREESTYLE POM DANCE FORMACE extraliga děti, junioři, dospělí

extraliga děti, junioři, dospělí

extraliga

DOSPĚLÍ 2 COUPLE DANCE FORMACE (*2) extraliga dospělí 2

children, juniors, adults

SYNCHRO DANCE MALÁ SKUPINA children, juniors, adults

SYNCHRO DANCE FORMACE children, juniors, adults

extraliga

TAP DANCE PRODUKCE věk nerozlišenextraliga

extraliga

children, juniors, adults, adults 2

TAP DANCE DUO extraliga

extraliga

mini, děti, junioři, dospělí

LATIN SHOW - duo extraliga children, juniors, adults

LATIN SHOW - MALÁ SKUPINA extraliga

děti, junioři, dospělíFREE SHOW FORMACE extraliga

extraliga

mini, děti, junioři, dospělí

SHOW BELLY DANCE ORIENTAL SHOW 
SOLO - ženy a muži

extraliga children, juniors, adults, adults 2, seniors

SHOW BELLY DANCE ORIENTAL SHOW 
DUO, MALÁ SKUPINA

children, juniors, adults, seniorsextraliga

extraliga

COUPLE DANCE SHOW PRODUKCE (*3)

TAP DISCIPLÍNY:

extraliga children, juniors, adults, adults 2

TAP DANCE MALÁ SKUPINA children, juniors, adults, adults 2

TAP DANCE FORMACE children, juniors, adults, adults 2

extraliga

children, juniors, adults, adults 2

TAP DANCE TRIO

TAP DANCE SOLO - ženy, muži extraliga

COUPLE DANCE FORMACE PÁROVÉ extraliga děti, junioři, dospělí



PŘIHLÁŠENÍ:

www.facebook.com/czechdancemasters/ - www.facebook.com/CZECHDANCEORGANIZATION/

Prezence pouze přes DNS, tedy stejnou formou, jakou se provádějí přihlášky. V případě, kdy nejsou žádné úpravy oproti přihláškám, není třeba již 
prezenci nijak potvrzovat. Do termínu ukončení prezence je v mimořádných případech možná dodatečná prezence SJ, které nebyly na soutěž v 
termínu pro přihlášení řádně zaregistrovány! Dále je také možné odhlášení SJ, které byly na soutěž v termínu pro přihlášení řádně zaregistrovány a 
soutěže se nebudou účastnit. 

Při úpravách SJ formací může dojít pouze k odebrání tanečníků, doplnění SJ o náhradníky, kteří již jsou součástí dané SJ. Přidání tanečníka (není-li 
součástí SJ) je pouze na základě Čestného prohlášení předaného před zahájením příslušné disciplíny Vedoucímu soutěže!  Na místě je povinnost 
nahlásit v čase pro odmazání soutěžních jednotek u sčitatele ty SJ, které nebudou soutěžit, přestože byly zaprezentovány. V případě, že v tomto čase 
nebudete na soutěži, je třeba zaprezentované SJ odhlásit nejpozději 2 hodiny před plánovaným začátkem příslušné disciplíny (dle zveřejněného 
harmonogramu)!!!  Přihlášení tzv. “na místě“, tedy v den konání soutěže sčitatelským týmem soutěže, je možné nejpozději 1 hodinu před oficiálním 
zahájením soutěže, nebo nejpozději 3 hodiny před plánovaným začátkem příslušné disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!!!  Uvedené  je 
zpoplatněno částkou solo:500Kč, duo:1000Kč, trio, ms, malé formace, formace, produkce:1500Kč za každou takto přihlášenou soutěžní jednotku. 
Jiné změny v SJ a žádné změny v platbách startovného na soutěži nebudou možné! Vedoucí soutěže má právo přihlášku na mistě odmítnout.

Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby Czech Dance Organization, z. s. (CDO, z.s.), nebo jím 
pověřená osoba, pořizovala fotografické, zvukové či zvukově obrazové záznamy ze soutěže a s jejich následným použitím v dokumentačních a propagačních 
materiálech všemi známými způsoby (TV, internet, tištěná média atd.). Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto dotčeno. Souhlas je dán bez nároku 
tanečníků č i choreografů na jakoukoli odměnu či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu v neomezeném počtu vysílání nebo zveřejnění na území 
celého světa. CDO, z.s. může tato práva převést na třetí osoby, které nesmějí porušit právo na čest a lidskou důstojnost. Organizátor ani pořadatel neručí za 
cenné věci (mobilní telefony, CD popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, osobní cennosti a věci atd.) Návštěvníkům akce je umožněno 
pořizování zvukových a obrazových záznamů VÝHRADNĚ ve VYHRAZENÝCH PROSTORÁCH konání soutěže. Tato služba není zpoplatněna.
Organizátor stanovil PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten a odkládacích ploch pro soutěžící.

Pokud taneční kolektiv v termínu pro přihlášení nezaregistroval žádnou SJ, musí požádat o dodatečné přihlášení formou prezence (emailem na 
soutezniusek@czechdance.org ), který tuto prezenci SJ za kolektiv provede. Tato služba je však ZPOPLATNĚNA dle platného Finančního řádu CDO (200,- Kč 
za každou přihlášenou nebo odhlášenou SJ). Žádost o tuto prezenci musí být zaslána, společně s dokladem o zaplacení poplatku, na soutěžní úsek nejpozději do 
11.00 hod. v den ukončení prezence. Přihlášení SJ do soutěže musí vždy korespondovat s danými soutěžními a technickými pravidly a těmito propozicemi.  
POZOR!!! Nastavení DNS registračního systému CDO nemusí hlídat všechny parametry!!! Odpovědní zástupci tanečních kolektivů nebo tanečníci bez klubové 
příslušnosti zodpovídají za přihlášení SJ v souladu s pravidly                                                                                                                                                                                    
Do soutěže budou přijaty pouze SJ, které budou do soutěže zaregistrovány řádným způsobem prostřednictvím dcs.czechdance.org a to VÝHRADNĚ 
DO TERMÍNU UZÁVĚRKY REGISTRACÍ PÁTEK 11. 5. 2018 do 23:59 hod.
!!! POZOR !!! 
PO UZAVĚRCE REGISTRACÍ SE SYSTÉM UZAMKNE A V REGISTRACÍCH VÁM DOVOLÍ POUZE ODEBÍRÁNÍ SJ !
!!! Pokud v rámci prezence odeberete SJ, už jí zpět nepřihlásíte !!!
Přihlášení po uzávěrce registrací bude možné jedině prostřednictvím emailové žádosti zaslané na soutezniusek@czechdance.org 
VEDOUCÍ SOUTĚŽE MÁ PRÁVO KDYKOLI PO UZÁVĚRCE REGISTRACÍ ODMÍTNOUT DALŠÍ DOHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM PREZENCE Z DŮVODU 
NAPLNĚNOSTI SOUTĚŽE.

Do soutěže je možné v rámci registrací také nahrát hudbu k choreografii. Hudbu je třeba nahrát do soutěže nejpozději do termínu uzávěrky prezence. 
Vždy je nutné mít s sebou fyzicky na soutěži také náhradní zvukový nosič s hudbou. 

www.czechdance.org - soutezniusek@czechdance.org - 773 997 063

STARTOVNÉ /ŘÁDNÝ ČLEN/, PŘÍSPĚVEK /KRÁTKODOBÝ ČLEN/:
Po provedení přihlášek SJ do soutěže se pověřené osobě, která provádí digitální registrace prostřednictvím www.czechdance.org, vygeneruje tzv. „přehled 
startovného a příspěvků krátkodobých členů“ za daný taneční kolektiv. Po ukončení prezence bude vždy vytisknut organizátorem aktuální přehled 
startovného a příspěvků krátkodobých členů dle skutečně odprezentovaných SJ. 

bez odlišností.

PREZENCE:

ZMĚNY V SJ NA MÍSTĚ, DODATEČNÁ "PŘIHLÁŠKA NA MÍSTĚ":

ODLIŠNOSTI VŮČI SOUTĚŽNÍM A TECHNICKÝM PRAVIDLŮM /SaTP/ 
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UPLOAD:
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