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

DRUH SOUTĚŽE:
Hip Hop - Mistrovství ČR
Electric Boogie – Mistrovství ČR:
Hip Hop - Kvalifikační kolo na Mistrovství ČR
Hip Hop - „O pohár prezidenta CDO“
DATUM KONÁNÍ: 8. 12. 2018
MÍSTO KONÁNÍ: TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, 326 00 Plzeň 2-Slovany
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:
ŘEDITEL SOUTĚŽE:

SVČ RADOVÁNEK Plzeň
Jana Kohoutová, DiS.

VEDOUCÍ SOUTĚŽE:

David Nováček

ZÁSTUPCE ORGANIZÁTORA: Jana Kohoutová, DiS.
E-MAIL: kohoutova@radovanek.cz
TELEFON:
739 518 056
PŘEDSEDA POROTY:
Dana Klasová

MODERÁTOR:

Matez Chudoba

SČITATEL:

POROTA HIP HOP:
POROTA ELECTRIC BOOGIE:
VSTUPNÉ:
STARTOVNÉ-řádný člen CDO:
NEBO
PŘÍSPĚVEK-evidovaný člen CDO:
PŘIHLÁŠENÍ:
UZÁVĚRKA REGISTRACE:

Martin Brejša

Roman Kalo Kejík, Filip Fifa Růžička, Domino Hašek, Nikol Havlíková, Roxy Sadirová,
Michal Bezruč, Dana Klasová, Lenka Sochorová, Jan Kopáčik, Markéta Kašková
(doplňkově)
Roman Kalo Kejík, Filip Fifa Růžička, Domino Hašek, Roxy Sadirová, Michal Bezruč
Základní: 200 Kč - Snížené: 150 Kč děti do 15 let - Zdarma: VIP hosté

100,- Kč / disciplína

Hradí se hotově na místě v den
konání soutěže.

200,- Kč / disciplína

Přihlášení do soutěže probíhá ONLINE prostřednictvím
30. 11. 2018

UZÁVĚRKA PREZENCE:

OCENĚNÍ dle SaTP:

Diplomy, medaile, trofeje

DALŠÍ OCENĚNÍ:

DRUH TANEČNÍ PLOCHY:

Balezizol

BARVA TANEČNÍ PLOCHY:

dcs.czechdance.org
6. 12. 2018

Věcné ceny
Černý

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
7:00
7:15 - 8:15
7:15 - 7:45
7:45
8:10
8:20
8:30

Otevření místa konání soutěže
Neorganizované prostorové zkoušky
Odmazávání zaprezentovaných SJ, které nebudou startovat
Porada odborné poroty
Porada s vedoucími tanečních kolektivů
Předpokládané zahájení Kvalifikačních kol
Předpokládané zahájení MČR a „O pohár prezidenta CDO“

Max. v 19:00

Ukončení a vyhlášení výsledků taneční soutěže věkové kategorie MINI

Max. v 21:00

Ukončení a vyhlášení výsledků taneční soutěže věkové kategorie CHILDREN

Max. v 22:00

Ukončení a vyhlášení výsledků taneční soutěže věkové kategorie JUNIORS

Max. v 23:00

Ukončení a vyhlášení výsledků taneční soutěže věkové kategorie ADULTS, ADULTS 2

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)!

DISCIPLÍNY

Hip Hop – Mistrovství ČR:
DISCIPLÍNA

Hip Hop - sólo ženy + muži
Hip Hop - sólo muži
Hip Hop - sólo ženy
Hip Hop - duo
Hip Hop - malá skupina
Hip Hop - malá skupina

VĚK

DRUH SOUTĚŽE

MINI

Mistrovská soutěž
Mistrovská soutěž
Mistrovská soutěž
Mistrovská soutěž
Mistrovská soutěž
Mistrovská soutěž

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS
CHILDREN, JUNIORS, ADULTS
MINI, CHILDREN, JUNIORS, ADULTS
MINI, CHILDREN, JUNIORS, ADULTS
ADULTS 2

Electric Boogie – Mistrovství ČR:
DISCIPLÍNA

Electric boogie – sólo ženy + muži
Electric boogie – duo

VĚK

DRUH SOUTĚŽE

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Mistrovská soutěž
Mistrovská soutěž

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Hip Hop – Kvalifikační kola na Mistrovství ČR:
Hip Hop – „O pohár prezidenta CDO“:
Pohárová soutěž „O pohár Prezidenta CDO“ probíhá při MČR Hip hop a navazuje na kvalifikaci na MČR Hip hop. Všechny SJ, které
nepostoupí z kvalifikace na MČR, účastní se této pohárové soutěže (stejně tak SJ hobby a malá skupina mix)

MINI

nar. 2011 a mladší

CHILDREN

nar. 2008 a mladší

JUNIORS

nar. 2007, 2006, 2005, 2004

ADULTS

nar. 2003 a starší

ADULTS 2

nar. 1988 a starší

Uvedené ročníky narození platí pro sezonu 2018/ 2019 a jedná se o
definice tzv. „čistých věků“. Jednotlivá SaTP nabízí širší možnosti
využití věkových kategorií.
Přesné definice věkových kategorií naleznete v § 8 jednotlivých SaTP.

NOMINACE:
Oficiální Nominační listiny na MČR HH (vč. Kvalifikačních kol) i „O pohár prezidenta CDO“ budou vydány soutěžním úsekem CDO po skončení
poslední soutěže HH ligy.

ÚČAST NA SOUTĚŽI:
Soutěže se mohou zúčastnit řádní i evidovaní členové CDO, kteří jsou v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a v termínu pro prezenci
zaprezentováni na soutěž. Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu jeden volný vstup na každých započatých 20
zúčastněných soutěžících.
Nebudete-li se účastnit soutěže 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.

PŘIHLÁŠENÍ:
V rámci MČR HIP HOP vč. kvalifikací budou akceptovány pouze PŘIHLÁŠKY, které se uskuteční v řádném termínu pro přihlášení prostřednictvím
registračních webových stránek CDO, tedy do termínu 30. 11. 2018 do 24:00 hod.
Přihlášky se musí shodovat s nominačními listinami.
Přihlášení SJ do soutěže musí vždy korespondovat s danými soutěžními a technickými pravidly a těmito propozicemi.
POZOR!!! Nastavení systému DCS CDO nemusí hlídat všechny parametry!!! Odpovědní zástupci tanečních kolektivů nebo tanečníci bez kolektivní
příslušnosti zodpovídají za přihlášení SJ v souladu s pravidly!!
POZOR!!! PO UZAVĚRCE REGISTRACÍ 30. 11. 2018 OD 24:00 SE SYSTÉM UZAMKNE A V REGISTRACÍCH VÁM DOVOLÍ POUZE ODEBÍRÁNÍ
SJ.
!!!Pokud v rámci prezence tedy odeberete SJ, už jí zpět nepřihlásíte!!!

PREZENCE:
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. V rámci MČR HIP HOP vč. kvalifikací do TERMÍNU UKONČENÍ ELEKTRONICKÉ PREZENCE je možné pouze
ODHLÁŠENÍ SJ, které byly na soutěž v termínu pro přihlášení řádně zaregistrovány a soutěže se nebudou účastnit. Dodatečné přihlášky do
kvalifikace a MČR HIP HOP tedy budou možné pouze za níže uvedených podmínek formou „PŘIHLÁŠKY NA MÍSTĚ“.
žádné změny v platbách startovného na soutěži tedy nebudou možné.
POZOR!!! PO UZAVĚRCE REGISTRACÍ 30. 11. 2018 OD 24:00 SE SYSTÉM UZAMKNE A V REGISTRACÍCH VÁM DOVOLÍ POUZE ODEBÍRÁNÍ
SJ.
!!!Pokud v rámci prezence tedy odeberete SJ, už jí zpět nepřihlásíte!!!

STARTOVNÉ /ŘÁDNÝ ČLEN/, PŘÍSPĚVEK /EVIDOVANÝ ČLEN/:
Po provedení přihlášek SJ do soutěže se pověřené osobě, která provádí digitální registrace prostřednictvím www.czechdance.org, vygeneruje tzv.
„přehled startovného a příspěvků evidovaných členů“ za daný taneční kolektiv. Po ukončení prezence bude vždy vytisknut organizátorem aktuální
přehled startovného a příspěvků evidovaných členů dle skutečně odprezentovaných SJ. Tuto konečnou částku je pak za kolektiv povinna pověřená
osoba organizátorovi na místě uhradit (v případě předchozí platby na BÚ musí dojít na místě dle tohoto přehledu k finančnímu vyrovnání).

ZMĚNY V SJ NA MÍSTĚ, DODATEČNÁ "PŘIHLÁŠKA NA MÍSTĚ":
Na místě lze odhlásit ze SJ nestartující tanečníky. Přidání tanečníka je možné pouze na základě Čestného prohlášení předaného před zahájením
příslušné disciplíny Vedoucímu soutěže, nebo sčitateli!
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,
popř. 3 hodiny před zahájením příslušné disciplíny dle harmonogramu soutěže, později již nemusí být tato přihláška přijata. Výjimkou, kdy nelze
přihlašovat „na místě“ je MČR DD, HH – sólo, duo v případě, že by to vedlo k nutnosti zavést kvalifikační kolo. Přihláška „na místě“ je zpoplatněna
takto: SOLO:500Kč, DUO:1000Kč, MS:1500Kč, BATTLE SOLO:100Kč, BATTLE CREW: 500Kč.
Tento poplatek se platí v hotovosti organizátorovi soutěže současně s žádostí o přihlášení soutěžních jednotek "na místě". Jiné změny v SJ a žádné
změny v platbách startovného na soutěži nebudou možné!

ODLIŠNOSTI VŮČI SOUTĚŽNÍM A TECHNICKÝM PRAVIDLŮM /SaTP/
bez odlišností.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE:
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 či 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.
Upozornějume všecny návštěvníky, že na soutěži se pořizují fotografie a natáčí videodokumentace pro zpravodajské účely.
Organizátor ani pořadatel neručí za osobní věci na soutěži.
Organizátor stanovil PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten, převlékáren a odkládacích ploch pro soutěžící.

KONTAKTY:
www.czechdance.org - soutezniusek@czechdance.org - 773 997 063
www.facebook.com/czechdancemasters/ - www.facebook.com/CZECHDANCEORGANIZATION/
Schválil: soutěžní úsek CDO

Datum zveřejnění propozic, popř. jejich poslední změny : 22. 11. 2018

