
Vážené prezidium,  
 
rádi bychom požádali o výjimku z nominačních pravidel kvůli účasti tanečníků 
Beethoven DC Chomutov na Mistrovství světa disco dance ve Švédsku ve dnech 
15.-18.9. 2022.  
 
Jedná se o 4 tanečníky, kteří už na MS budou startovat ve svých disciplínách, kde 
mají řádnou nominaci z MČR, ale rádi by zabojovali i v dalších disciplínách, aby se 
nákladný výlet na mezinárodní soutěž vyplatil.  
 
Všichni jsou dlouholetí řádní členové CDO, aktivní účastníci tour ligy i formací a 
patří k nejúspěšnějším reprezentantům ČR - startovali v těchto požadovaných 
disciplínách na ME v Chomutově na divokou kartu organizátora a byl z toho titul 
Mistra Evropy a finálová a semifinálová umístění.  
 
Povolením této výjimky nikomu neseberou nominaci, tyto disciplíny nejsou plně 
obsazené ani v ČR a do Švédska se ani mnoho lidí nechystá. Jediným důvodem, 
proč v těchto disciplínách nestartovali už na loňské lize, byly obavy z kondice po 
covidové pauze, disco freestyle je akrobatická disciplína a vyžaduje dlouhou 
tréninkovou přípravu.  
 
Konkrétně se jedná o tyto tanečníky: 
 
Alexandra Štejnarová - disco freestyle adults female (na MČR nestartoval nikdo v 
této kategorii), na ME 5.místo 
 
Sebastian Pinc - disco freestyle juniors male (na MČR nestartoval nikdo v této 
kategorii), na ME 1.místo 
 
Klára Zemanová - disco frestyle juniors female (na MČR pouze finále), na ME 
11.místo 
 
Alice Svobodová - disco dance female adults 1B (v naší lize nebylo rozdělení na 
mladší a starší hvk, je to na IDO novinka), na ME 8.místo  
 
Rádi bychom zdvořile požádali o váš souhlas k udělení výjimky pro tyto 
tanečníky, kteří budou rádi a hrdě reprezentovat ČR a CDO na mezinárodní 
soutěži a mají také velkou šanci na medailová a finálová umístění. V minulosti už 
byl tento typ výjimky v prezidiu schválen a proto věříme, že tak bude i v tomto 
případě.  
 
S pozdravem, 
 
Lída Karlík Fišrová 
Beethoven DC Chomutov  



 
 


