
                 
 
 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů,   

soutěžní úsek CDO si vám dovoluje předložit POKYNY K REGISTRACI do soutěže  

CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2017 -  Mistrovství ČR HIP HOP, ELECTRIC BOOGIE  (3. 12. 2017, Bohumín).  

 

• REGISTRACE DO SOUTĚŽE •  

Otevření registraci: ÚTERÝ 14. 11. 2017 po vypracování nominačních listin 

Uzávěrka registrací: PÁTEK 24. 11. 2017 ve 24:00 hod. 

Do soutěže budou přijaty pouze SJ, které budou do soutěže zaregistrovány řádným způsobem prostřednictvím 

www.czechdance.org a to VÝHRADNĚ DO TERMÍNU UZÁVĚRKY REGISTRACÍ! 

!!!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!!! 

Po uzávěrce registrací lze SJ přihlásit pouze „na místě“ na soutěži, a to jen v případě, že by to nevedlo k nutnosti 

zavést kvalifikační kolo.  

Přihláška „na místě“ je zpoplatněna takto: SOLO: 500 Kč, DUO: 1000 Kč, MS: 1500 Kč. 

Uzávěrka prezence: ČTVRTEK, 30. 11. 2017 ve 24:00 hod. 

• DIGITÁLNÍ PROPOZICE •  

V sekci Kalendář akcí (dcs.czechdance.org), budou vytvořeny dvoje propozice. Je nezbytně nutné, abyste své SJ 

přihlásili do správných propozic tak, aby se poté mohly účastnit dané disciplíny. 

PROPOZICE č. 1: jsou určeny pro SJ, které se budou účastnit KVALIFIKAČNÍHO KOLA + " O pohár Prezidenta"  – SJ 

HOBBY 

PROPOZICE č. 2: jsou určeny pro SJ, které mají přímý postup na MČR    

Před registrací samotnou si VYTISKNĚTE Nominační listiny na MČR HH. Nominační listiny jsou rozděleny dle propozic na 

"Přímý postup na MČR" (propozice č. 2) a "Kvalifikační kola na MČR" (propozice č. 1).  Podle umístění SJ v tomto 

dokumentu poté provedete registraci do příslušných digitálních propozic.  

• KVALIFIKACE + „O POHÁR PREZIDENTA CDO“•  

Postupující SJ z Kvalifikačních kol budou na místě v den konání soutěže dodatečně zaregistrovány sčitatelem do I. kola 

MČR.     

Nepostupující SJ z Kvalifikačních kol se mohou na místě přihlásit do soutěže „O POHÁR PREZIDENTA CDO“, která se 

bude skládat ze SJ Hobby + nepostupujících SJ z kvalifikace. Registrace do této soutěže probíhá v rámci Hobby SJ předem 

v řádných termínech (viz výše), u nepostupujících SJ z kvalifikace pak přímo na místě. Odpovědná osoba za daný TK 

nahlásí sčitatelům soutěže, po zveřejnění výsledků kvalifikačních kol, účast konkrétních SJ v soutěži „O POHÁR 

PREZIDENTA CDO“ a následně na to obdrží startovní čísla pro tyto SJ. 

• ÚČAST NA SOUTĚŽI•  

Soutěže MČR Hip Hop, Electric boogie, se mohou zúčastnit členové i nečlenové CDO, kteří jsou v termínu pro přihlášení 

řádně přihlášeni a v termínu pro prezenci zaprezentováni na soutěž. Nebudete-li se účastnit soutěže jako řádní členové CDO, 

ztrácíte možnost účasti na mezinárodních soutěžích. Reprezentovat na IDO soutěžích mohou pouze řádní členové CDO, kteří 

mají v den konání MČR vyřízené řádné členství v CDO!!! Soutěž je určena pro taneční kolektivy z celé ČR.      

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat soutěžní úsek CDO 

Martin Brejša, tel: 773 997 063, email: soutezniusek@czechdance.org 


