
Dostávají se vám do rukou informace, které jsou určené spíše k celkové organizaci soutěže. Chci poděkovat všem, kteří v termínu 
poslali fotky choreografů. Spíše reagovali menší skupiny, což znamená, že prezentace budou obsahovat fotky pouze asi u 1/3 
formací. Bohužel časové možnosti nám neumožní nyní další fotky zpracovat.

ÚVOD 22

Prosím nezapomeňte do středy na prezenci soutěže. Velmi vás prosím o nahrání všech skladeb, 
abychom měli možnost vše řádně zkontrolovat a připravit se. Velmi důležité jsou i počty tanečníků 
ve formacích, z důvodů plánování rozpisů v šatnách. Rovněž si pečlivě projděte harmonogram 
soutěže, protože ve čtvrtek bude vydána finální verze, která se již nebude upravovat.

DŮLEŽITÉ 23



Adresa: 
Sportovní hala Universitního kampusu Brno Bohunice 
Ulice Kamenice 5, 625 00 Brno 
 
Universitní kampus Brno Bohunice je rozsáhlý areál nových budov.  
Sousedí s Fakultní nemocnicí a nákupním centrem Campus. 

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 24

Do Brněnského Kampusu jede několik linek 
městské hromadné dopravy z různých částí 
Brna. Žijeme v 21.století, tak není problém si 
najít nejlepší spoj prostřednictvím mobilních 
aplikací.

Hned vedle sportovní haly se nachází parkoviště pro osobní auta. Celodenní 
poplatek je 50 Kč. Počet míst je 150. Mimo toto parkoviště v bezprostřední 
blízkosti, které bude jistě brzy plné, lze k parkování využít i rozsáhlé parkoviště 
nákupního centra Kampus, které se nachází cca 150 metrů od sportovní haly. 
Pokud na soutěž pojedete vlastním autobusem, pak doporučujeme, aby vás 
řidič vysadil u sportovní haly a následně jel zaparkovat k Brněnskému výstavišti 
﴾profi řidiči to znají﴿.

DOPRAVA PARKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ !!!  
Nájemci jiných akcí nás upozornili, že diváci rádi svá auta parkují na chodník podél ulice Netroufalky, kde se má stavět 
nová sportovní hala. Problém je, že následně městská policie tato auta odtahuje. Upozorněte na to rodiče, abychom 
předešli těmto zbytečným problémům. 



SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL – 
PŘEDÁVÁNÍ CEN

PŘEDÁVÁNÍ CEN varianta A

PŘEDÁVÁNÍ CEN varianta B
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Menší prostory místa konání soutěže nám bohužel neumožňují, abychom slavnostní předávání cen realizovali ve 4 blocích, jak tomu 
bylo v minulých letech. Abychom dokázali zajistit plynulost a rychlost soutěže, bude ceremoniál, kde vítězové obdrží medaile a ceny 
rozdělen do menších a častějších bloků.

Novinkou v předávání, pak budou u těch disciplín, kde se soutěže účastní jen jeden zástupce. Je jasné nejen tanečníkům, ale i 
divákům, že konkurence chybí, a tak vítězství je jasné a nač čekat dále. Proto těmto disciplínám bude zlatá medaile, věcná cena a 
diplom za 1. místo předána ihned po dotančení formace a skupinové úkloně. Jsme přesvědčeni, že tato novinka se osvědčí a jistě i 
rodiče budou rádi, že nemusejí na soutěži čekat i několik hodin, než ke slavnostnímu předání dojde.

Disciplíny, které mají v soutěži 2 a více formací, se předávají vždy následně v bloku označeném v harmonogramu, jako 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ UKONČENÝCH DISCIPLÍN. Předávat ceny budeme podle stejného sledu, jak šly disciplíny v programu za 
sebou. Diplom od nás obdrží všechny finálové formace a měl by si jej osobně převzít choreograf nebo vedoucí skupiny. Do 
4.místa na taneční parket soutěžící nenastupují. Od místa třetího pak budeme vyhlašovat jednotlivé formace, kde nastupují 
vždy všichni soutěžící včetně choreografa. Pro každého oceněného je připravena medaile a věcná cena. Z praxe let 
předchozích víme, že tyto slavnostní ceremoniály jsou díky obrovskému počtu osob na parketu vždy velmi náročné a 
chaotické. Je tedy velmi důležitá i součinnost všech vedoucích klubů, aby své tanečníky předem instruovali o pravidlech 
předávání cen varianty B. 

PRAVIDLA K PŘEDÁVÁNÍ CEN varianta B 
1. Na předávání cen se připraví všichni soutěžící ukončených disciplín. 
2. Shromaždiště všech tanečníků je na levé straně z pohledu diváka, kde je větší prostor se připravit. 
3. Odchod všech oceněných je pravým východem z pohledu diváka, abychom mohli pozvat další. 
4. Taneční skupiny se řadí podle pořadí umístění od zadní řady dopředu. 
5. Na parket taneční skupina nastupuje v jednom řadu a rozestoupí se po celé délce parketu, abychom mohli co nejrychleji 
předat maile a věcné ceny. 
6. V průběhu předávání cen nesmí rodiče vstupovat na parket. 
7. K focení oceněných dojde vždy až po předání posledního oceněného a k možnosti si udělat fotku vyzve moderátorka. Čas 
na focení je maximálně 30 sekund. 
8. Medaile a věcná cena se předává pouze přítomným oceněným na slavnostním ceremoniálu. Nelze si zpětně přijít pro cenu 
za osobu, která se nedostavila. 
9. Na pokyn moderátorky s žádostí o uvolnění parketu pro další vyhlašování je nutné okamžitě uvolnit parket a odejít pravým 
východem. 



IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY – VSTUP 
NA SOUTĚŽ 26

Vstup do místa konání soutěže bude na základě identifikační pásky. Bez této pásky není možné kohokoliv do místa konání soutěže 
vpustit a slouží rovněž i jako vrácenka v případě, že místo opustíte. Díky dvoudenní soutěži budou na každý den tyto pásky barevně 
rozděleny, jak pro tanečníky, tak pro diváky. Identifikační pásky se budou přidělovat dvěma způsoby: 
 
Na základě předložené vstupenky 
Od vedoucího tanečního kolektivu 

Po zakoupení vstupenky ﴾buď na soutěži anebo z 
předprodeje﴿ se při vstupu touto vstupenkou 
prokážete. Naše ochranná služba následně 
vstupenku přetrhne a na ruku umístí pásku. V 
případě, že osoba odmítne umístění pásky, jí bránit 
nebudeme, ale tím přijde o možnost místo konání 
soutěže opustit a vrátit se zpět.

Každý vedoucí kolektivu obdrží při platbě startovného 
příslušný počet pásek pro své tanečníky a choreografy 
– viz minulý zpravodaj. Následně si tanečníci tyto pásky 
na ruku přidělají. 

DŮLEŽITÉ!!!! 
Pásku si na ruku prosím připevněte pevně, aby se nedala volně protáhnout. V případě špatně 
přidělané pásky, vám bude tato páska naší ochrankou odstřižena a vy si budete muset zakoupit 
pásku novou. V případě, že bude páska přilepena izolepou, budete vyzváni k zakoupení nového 
vstupu na soutěž. 

PÁSKY ZA VSTUPENKY PÁSKY OD VEDOUCÍHO



OBČERSTVENÍ

VIDEO ZÁZNAM  
SOUTĚŽE

FOTO ZÁZNAM  
SOUTĚŽE
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Na soutěži jsme zajistili občerstvení. V prodeji budou sladkosti na 
energii, párek v rohlíku, nealko pití, káva čaj. Toto občerstvení se 
bude nacházet přímo v hale v 1.patře na levé straně. K dalšímu 
stravování lze využít i nákupní centrum Kampus, kde je několik 
dalších možností si jídlo zakoupit.

Partner CDO společnost CRProduction bude na soutěži zajišťovat oficiální 
záznam soutěže. Přímo na místě bude k dispozici i stánek této společnosti, 
kde si jej bude možné objednat. Objednávku lze učinit i přímo na 
internetových stránkách www.crproduction.eu.

Po celé dva dny bude fotozáznamy ze soutěže zajišťovat firma 
DANCEPHOTO. Vzhledem k malé kapacitě Kampusu, zde však 
nenajdete stánek. Což ale neznamená, že si nebudete moci 
fotky objednat. Stačí zajít na stánek při některé z dalších soutěží 
CZECH DANCE MASTERS, kde si budete moci v klidu 
prohlédnout, případně i objednat také fotky z brněnského 
regionálního kola.



PLATBA STARTOVNÉHO 30
Jak jsem vás již v minulých zpravodajích informoval, lze veškeré náležitosti ze soutěží zpracovat předem anebo na místě. Vzhledem 
k počtu přihlášených kolektivů a formací, je varianta zpracování předem výhodná pro obě strany a vedoucí tak ušetří zase pár minut 
navíc pro své potřeby na soutěži. 

V případě, že platba startovného proběhne na místě, pak 
počítejte navíc cca o 30 minut času předem. Přímo u 
pokladny bude v dohodnutém čase přítomna Martina 
Pantůčková. Ta s vámi projde veškeré náležitosti a vyřídí 
platbu startovného. Bylo by dobré se dohodnout přímo 
na čase, kdy na soutěž dorazíte, abychom na vás byli 
připraveni – viz úkol.

V případě, že se rozhodnete vyřídit vše předem, tak je nutné 
se na tom dohodnout se mnou. K dispozici jsem od středy do 
pátku. S tím, že pokud již nyní máte vše 100% přihlášené a 
nebudete do středy již nic měnit, ocenil bych setkání již ve 
středu, abych následně čt a pá vše stihnul. Vzhledem k počtu 
35 přihlášených skupin a vzdálenostem od Vysočiny po 
Břeclav si musím v pondělí vše naplánovat. Proto zpozorněte 
nad zadaným úkolem.

ÚKOL  
Napsat ihned SMS zprávu na číslo 608700292 ﴾Radim Samek﴿ o formě a času platby startovného. Varianty 
jsou: 
a﴿ PLATÍM NA MÍSTĚ a přijedu v neděli v 7:50. Omáčková, X Blue Ostopovice 
b﴿ PLATÍM PŘEDEM a jsem k dispozici ve čtvrtek od 10 do 16 hodin. Omáčková, X Blue Ostopovice 
c﴿ Nepochopila jsem to, zavolejte mi. Omáčková, X Blue Ostopovice 

PLATBA STARTOVNÉHO 
NA SOUTĚŽI

PLATBA STARTOVNÉHO 
PŘEDEM



organizátor soutěže
608 700 292
rs@radim.in

Radim Samek Monika Müllerová
zástupce organizátor soutěže
603 995 207
monika.mullerova@hotmail.cz
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UZÁVĚRKA PREZENCE
NAHRÁT HUDBU
PLATBY STARTOVNÉHO

1. SOUTĚŽNÍ DEN

2. SOUTĚŽNÍ DEN

zítra uzávěrka prezence

zítra začíná soutěž !

ZPRAVODAJ č.4

KONEC PŘEDPRODEJE

ZPRAVODAJ č.5
PLATBY STARTOVNÉHO

PLATBY STARTOVNÉHO

PLATBY STARTOVNÉHO

HARMONOGRAM

PLATBY STARTOVNÉHO

ZÁVĚR 31
Opět musím poděkovat za váš čas. Přečíst množství textů v tomto období 
není ideální, ale bez vaší odpovědné práce se neobejdeme. Poskytnutím 
maximálního množství informací předejdeme na soutěži různým 
problémům. 
 
V příštím a posledním zpravodaji připravujeme tato témata: 
HARMONOGRAM SOUTĚŽE 
PROSTOROVÉ ZKOUŠKY 
PŘEVLÉKÁRNY 
ŠATNA 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 


