
 

JAK SE PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽÍ 

CZECH DANCE MASTERS 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, milí tanečníci, 
 

potřebujete se zorientovat v tom, jak se přihlásit do soutěží CDO??? 

Protože vám chceme celý administrativní proces přihlašování do soutěží co 
nejvíce usnadnit, přikládáme přehledný metodický postup a věříme, že vám 
bude užitečným pomocníkem při orientaci v prostředí webových stránek a 
přihlašování do soutěže. Letos nabízíme i nový a podstatně jednodušší 
systém. Vše ohledně soutěžních jednotek (vytvoření, úprava, nahrání 
hudby) lze provést přímo v registracích. 

4. kontrola—9. stránka 

1. přihlášení do systému—3. stránka 

2. zadání tanečníků do systému—4. stránka 

3. registrace na soutěž—5. stránka 

5. prodloužení členství—11. stránka 



 

1. přihlášení do systému 

Registrační systém se nachází na webové adrese https://dcs.czechdance.org 

Lze také zadat www.czechdance.org a kliknout vlevo na ikonu zámečku. 
Nyní se Vám zobrazí registrační systém kde je třeba se přihlásit. 
Údaje pro přihlášení obdržíte od správního úseku CDO po zaslání přihlášky 
za Váš kolektiv. https://czechdance.org/prihlasky/ 

2. zadání tanečníků do systému 

Každý vedoucí tanečního kolektivu může zadat své tanečníky do systému bez papí-
rové přihlášky. Tanečníky do systému zadáte v sekci Kolektiv, Nový člen. 
Zadáte potřebné údaje a uložíte. 
Níže naleznete podrobnější návod s obrázkem. 

3. registrace na soutěž 

V menu kliknete na Kalendář. Pak kliknete na akci, které se chcete zúčastnit, Zobrazí se 
Přehled přihlášek. 
Pro přihlášení tanečníků kliknete vpravo na Registrace přihlášek. 
A) Přihlásit existující soutěžní jednotku: 
Kliknete na Přihlásit existující soutěžní jednotku, dole se zobrazí existující SJ, které lze na 
danou soutěž přihlásit. 
B) Pokud SJ v systému neexistuje kliknete na Vytvořit a přihlásit novou soutěžní jednotku. 
Zobrazí se okno kde zadáte potřebné údaje, u sola a dua se Jméno doplní automaticky. V 
roletkách se nabízí pouze disciplíny vypsané na dané akci a pouze nástupní třída. Níže v 
Ostatní naklikáte jednotlivé tanečníky. Potom klikne na Uložit a SJ se rovnou přihlásí na 
soutěž. 

4. kontrola 

Kontrolu provedete v registracích, kde uvidíte všechny přihlášené SJ. 

Níže naleznete podrobné návody s obrázky a popisem funkcí. 



POSTUP: 
Po zobrazení stránek CDO 
www.czechdance.org – 
úvodní strana, si v liště v 
horní části zvolíte hned 
první ikonku - „zámeček“.  

Budete ihned přesměrováni 
do našeho digitálního regis-
tračního systému DCS.  
Máte již připravené své při-
hlašovací údaje pro vstup do 
systému, které  
vyplníte přes tlačítko 
„PŘIHLÁSIT SE“  
8menu nalevo9. 

Co jsou to PŘIHLAŠOVACÍ ZNAKY ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE a KDE JE ZÍSKÁTE? 
Přihlašovací znaky jsou určeny výhradně pro vedoucího tanečního kolektivu, resp. osobu, která je 
evidována v naší databázi jako odpovědný zástupce. Tato osoba, po zaregistrování tanečního kolek-
tivu v CDO, získá od správního úseku CDO speciGické identiGikační znaky, které pravidelně využívá 
pro vstup do DCS registračního systému soutěží. Prvním údajem je číslo IdentiGikační karty odpo-
vědného zástupce, druhým je heslo. Tyto údaje si velmi pečlivě uschovejte, budete je pravidelně vy-
užívat. 

1. přihlášení do systému 



2. zadání tanečníků do systému 

Odpovědný zástupce kolektivu musí zadat své tanečníky do systému. 
Podrobný návod jak vyřídit řádné členství naleznete https://czechdance.org/prihlasky-do-

cdo/ 

Po přihlášení kliknete na 
Kolektiv 

Nyní se nacházíte v pře-
hledu členů (tanečníků) 
Vašeho kolektivu. 
Kliknete na Nový člen. 
Zde vyplníte potřebné úda-
je a kliknete na Uložit. 
POZOR je třeba vyplnit 
všechny povinné údaje a 
zaškrtnout souhlas. Jinak 
se Vám nepodaří tanečníka 
přihlásit na soutěž. 

3. registrace na soutěž 

A) registrace existující SJ + vytvoření SJ v registracích 

B) odhlášení SJ ze soutěže 

C) úprava složení přihlášené SJ 

D) upload—nahrávání hudby 

V registracích lze provádět většinu úkonů ohledně soutěžních jednotek. 
Můžete SJ vytvořit, přihlásit na soutěž, upravit složení přihlášky, odhlásit ze soutěže. 

Můžete zde také zobrazit ta-
nečníky, které máte již v sys-
tému. Kliknutím na Hledat 
zobrazíte všechny vaše členy.  

Pokud si chcete prohlédnout, nebo upravit údaje konkrétního tanečníka, je třeba ho vy-
hledat kliknout na něho. Zde uvidíte veškeré jeho údaje. Nahoře lze kliknout na Upravit. 
Změnit můžete Adresu bydliště, Kontakty a Zařazení člena. 

Odstranění nečlena: v systému můžete mazat nečleny. Klikněte na Hledat a u nečlenů, 
které chcete vymazat, klikněte na čtvereček před jménem. Potom klikněte na Další a pak 
na Odstranit. Lze mazat více lidí na jednou. 
Pro mazání evidovaných a řádných členů se obraťte na správní úsek. 



V sekci Kalendář zvolíte požadovanou soutěž tím, že na ni kliknete. Po provedení tohoto kroku se vám 
zobrazí vpravo nahoře  „Registrace přihlášek“, na kterou kliknete.  

A) Registrace existující SJ + vytvoření SJ v registracích 

V registracích lze přihlásit již vytvořenou SJ (např. z předchozí soutěže), ale také zde můžete vytvořit a 
zároveň přihlásit novou SJ v nástupní třídě. 

Přes filtr a Hledat můžete zobrazit všechny přihlášené SJ v dané disciplíně. 



Pokud SJ existuje: 
V položce Ostatní soutěžní jednotky se zobrazí již existující jednotky ve všech disciplínách a třídách, které 
jsou na dané soutěži vypsané. Kliknutím na + soutěžní jednotku (solo, duo) přihlásíte na soutěž. 
U vícečetných jednotek se zobrazí okno kde můžete upravit složení a po kliknutí na Uložit se jednotka při-
hlásí na soutěž. 
 

Nová SJ: klikněte na vytvořit a přihlásit novou soutěžní jednotku. 
Zobrazí se okno v kterém naklikáte tanečníka/y, u vícečetných SJ zadáte Jméno SJ a pak dáte uložit a SJ se 
automaticky přihlásí na soutěž. 



V rámci prezence máte možnost celou SJ odhlásit ze soutěže. 
V sekci Kalendář zvolíte požadovanou soutěž. Po provedení tohoto kroku se vám opět v pravém rohu 
zobrazí položka „Registrace přihlášek“, na kterou kliknete. Opět zde uvidíte podrobný filtr s určením 
disciplíny, věkové kategorie, výkonnostní třídy.  
Po navolení patřičných parametrů si označíte tlačítko „Hhledat“.  Nebo můžete zobrazit vše. 
Níže se vám zobrazí všechny SJ, které máte v této disciplíně přihlášeny. Každou SJ můžete odhlásit přes 
ikonu koše. 

B) odhlášení SJ ze soutěže 

C) úprava složení přihlášené SJ 

 Upravit složení přihlášené SJ můžete přes tlačítko „Upravit soutěžní jednotku“.   

Po kliknutí na tlačítko pro úpravu se zobrazí detail  přihlášené 
SJ. Zde jsou dvě možnosti úpravy složení. 
Registrovaní členové — zde jsou tanečníci, kteří se budou 
účastnit soutěže.  
Kliknutím lze tanečníka (v rámci dané SJ) odhlásit z této sou-
těže. 
V sekci Další členové lze kliknutím tanečníka přidat lze taneč-
níka (v rámci dané SJ) přihlásit do této soutěže. 
Po provedení úprav klikněte na tlačítko „Uložit“ 

Přidání nového tanečníka: 
Tanečníky do SJ si můžete přidávat dvěma způsoby. Přidávat 
můžete kdykoliv (i když SJ prošla soutěží) až do max počtu. 
- Jedním způsobem je úprava SJ pod kolektivem. 
- Druhým způsobem je úprava v registracích u již přihlášené 
SJ, nebo při přihlašování SJ.  
V registraci kliknete na tanečníka v sekci Ostatní. 
 



D) upload—nahrávání hudby 

Hudební soubor můžete do systému vložit kdykoliv a to více způsoby. 
SJ můžete přihlásit i bez hudebního souboru, ale je třeba předat hudbu na soutěži včas zvukaři. 
1. soubor můžete vložit v registracích při přihlašování SJ na soutěž. Kliknete na Vybrat soubor, najdete 
soubor na PC a potvrdíte. Po kliknutí na Přihlásit se SJ přihlásí na soutěž a nahraje se hudba do systému. 
2. soubor můžete stejným způsobem nahrát v registracích do již přihlášené SJ přes úpravu přihlášky viz 
oddíl C) úprava složení přihlášené SJ. 
3. soubor můžete nahrát do SJ pod kolektivem přes úpravu SJ. 
POZOR aktuální hudbu je nutno mít v systému do uzávěrky prezence dané soutěže. Po uzávěrce si hudbu 
organizátor stáhne. 
Soubor můžete kdykoliv vyměnit, a to buď v registracích nebo pod kolektivem. 

Délka vystoupení se automaticky vyčte ze souboru a zapíše.  



Učiníte tak velmi jednoduše – půjdete do registrací, kde naleznete seznam přihlášených SJ. 

4. Kontrola 

Termíny pro uzávěrku registrací bývají vždy uvedeny v propozicích soutěže. Zpravidla termín uzávěrky 
bývá  nastavován na pátek 14 dní před soutěží (u regionálních kol formací). 
 

Prezence: 
Prezence se uskutečňuje zpravidla do středy nebo čtvrtka do 24:00hod. v daném týdnu, kdy se koná soutěž 
(vždy je termín určen propozicemi soutěže). Probíhá na stejném místě, jako registrace do soutěže. V praxi 
to pro vás znamená, že každý taneční kolektiv je povinen si do tohoto termínu provést aktualizaci přihlášek 
(tedy veškeré změny). Na základě těchto úprav se po uzávěrce prezence vygeneruje konečná verze Pře-
hledu startovného, která je pro všechny závazná a na žádné další změny již bohužel není brán zřetel! 
Pokud jste nezaznamenali rozdíl oproti původně přihlášeným SJ, prezenci nijak nepotvrzujete, je v tako-
vém případě automatická. 
 

Přehled startovného: 
Další velmi užitečná informace se nachází opět pod sekcí Kalendář na danou akci, dále kliknete v menu na 
Další, kde naleznete Přehled startovného. Poté, co provedete registrace do soutěže, se vám tento doku-
ment na daném místě zobrazí a můžete si zkontrolovat, zda máte všechny tanečníky správně přihlášeny. 
Vidíte zde samozřejmě částky za startovné u jednotlivých tanečníků a i celkovou částku, kterou budete za 
startovné vybírat. Formulář se aktualizuje podle toho, jak si v SJ provádíte změny (odhlášky, dohlášky, 
změny v personálním složení SJ, prodloužení řádného členství). 



Kontrola přihlášek 

 

V sekci Přehled přihlášek - v registracích pod Další kliknete na Přehled přihlášek. Přihlášky si můžete 
zkontrolovat v konkrétní disciplíně. Zde stačí navolit disciplínu a kliknout na Hledat. Níže se zobrazí 
všechny přihlášené SJ i s délkou vystoupení. U každé SJ můžete kliknout na Zobrazit a tím se dostat na 
podrobný výpis informací o SJ i se seznamem přihlášených tanečníků. Dále zde vidíte také SJ konkurence. 
Po uzávěrce prezence zde také naleznete startovní čísla. 



5. Prodloužení členství 
 

Pod kolektivem kliknete na Další a pak na Prodlužování členství. Zde uvidíte předchozí žádosti o prodlou-
žení. 
Pro vytvoření žádosti kliknete na Nová žádost. Potom zaklikáte tanečníky, kterým chcete vyřídit řádné 
členství. Pokud kolektiv není řádným členem tak se při první žádosti automaticky zaklikne kolektiv a od-
povědný zástupce kolektivu. Po naklikání tanečníků můžete kliknout na Aktualizovat a vidíte částky. 
Vše potvrdíte tlačítkem Uložit. 
Po vytvoření žádosti kliknete na zobrazit a tam si můžete stáhnout PDF fakturu. 
Po zaplacení se stav Schváleno změní na ANO. Od této chvíle tyto tanečníci jsou v systému vedeni jako 
řádní členové a pokud jsou přihlášeni na soutěž tak se u nich změní cena startovného. 

Pokud vám bude cokoli nejasné, neváhejte a ptejte se. Na vaše dotazy se předem těší: 
 
 

                           Mar�n BREJŠA         Monika MULLEROVÁ 

  Sekretariát soutěžního úseku CDO                                          Manažer správního úseku 

                     Ohradské nám 1628/7, 155 00 Praha                         Ohradské nám 1628/7, 155 00 Praha    

                     Tel. CDO: +420 773 997 063      Tel. CDO: +420 603 995 20 

                     Email: soutezniusek@czechdance.org                                                      mail: spravniusek@czechdance.org, monika.mulllerova@czechdance.org 

 

                 www.czechdance.org                                      https://www.facebook.com/czechdancemasters 


