
 

Czech dance aréna 2019  Brno  
Zápis z osobního jednání ART komise: 

 Termín: 14.9.2019 

 Místo: Boby centrum Brno 

 Přítomni 9 členů s právem 

hlasovat 

Lenka Krčová, Alena Tomešková, Andrea Burešová, Jana Baranová, Klára 

Nováková, Lenka Malinová, Jiří Buroň , Martin Dytrt, Vilém Vydras 

 

1. Zhodnocení soutěžní sezóny 2018/2019                       Lenka Krčová 

2. Poroty 2020: - úkol všem porotcům z ART panelu, kteří budou hodnotit 

regiony – napomoci předsedovi poroty na poradě poroty vysvětlit 

principy přeřezování SJ 

- Zpracovat manuál pro předsedy porot – jaro 2020 

3. Komise požaduje zvýšit min. věk porotce artových disciplín na 25.let. 

Prosíme zařadit tento bod na jednání nejbližšímu jednání prezídia 

4. Soutěžní sezóna 2021 – návrh na zrušení 2.lig:  

 Úkol monitorovat vývoj naplněnosti disciplín v soutěžní sezóně 

2020, hlasovat v komisi  Termín: květen 2020 

5. Art komise navrhuje zrušit disciplíny free show a dance mix 

6. Art komise má návrh na změnu počtu tanečníků v malých formacích na 

počet 8-12 oproti 4-12 

7. Art komise navrhuje neudělovat titul „Mistr ČR“, jestliže se soutěže 

v dané disciplíně účastní pouze jeden nebo dva soutěžící.  Rovněž bylo 

navrženo, aby porota rozhodovala o nominaci daných soutěžících na 

mezinárodní soutěže. 



8. Porota M ČR 2020: 

 Porota extraliga a 2.liga   7 porotců  ve složení 3 porotci zahraniční 

+ 4 porotci národní. Nominovat do poroty osobnosti taneční scény 

rozmanitě – choreografové, tanečník, pedagog taneční školy, 

porotci IDO 

 Porota Hobby – 5 porotců – národní porotci CDO 

 

9. Aktualizovat komisi ART na základě nominačního klíče – kluby, které se 

umístily na 1.-4. místě v extralize na M ČR 2019  nominují do komise 

zástupce svého klubu.  Informovat členy komise, že kdo nebude 2 měsíce 

aktivní, z komise bude vyloučen. 

 

10. Problematika věkové kategorie junioři -  nové rozdělení : junioři 1 a 

junioři 2. Soutěž bude probíhat dohromady celé juniorské kategorie , 

věky 13-16.let. Navrhujeme udělit tituly dle aktuálního umístění 1.-3. 

místo. Nominovat na soutěže IDO první 3 nejlépe umístěné z kategorie  

junior 1, a první 3 z věkové kategorie junior 2 ,na základě výsledkové 

listiny.  

 

 

V Brně 14.9.2019 

Zapsala: Lenka Krčová 

                šéf ART komise CDO 

 

 

 

 


