
 
 

23. - 26. 5. 2019 - MČR – Grand finále Praha 

Dobrý den, 
 
Níže v sekci odkazy naleznete vše potřebné. Např. pravidla, návody, definice disciplín. 
 
Pokud budete mít dotazy, problémy ohledně harmonogramu, disciplín, organizace soutěže, neváhejte 
kontaktovat vedoucího soutěže: 
DAVID NOVÁČEK - manažer soutěžního úseku a legislativy 
tel: 773 997 052, email: david.novacek@czechdance.org 
 
Pokud budete mít dotazy, problémy ohledně registrací, SJ, systému DCS, neváhejte mne kontaktovat: 
MARTIN BREJŠA - sekretariát soutěžního úseku        
tel: 773 997 063, email: soutezniusek@czechdance.org 
 

REGISTRACE DO SOUTĚŽE 

 

REGISTRACE do soutěže probíhají prostřednictvím dcs.czechdance.org 
kde se každý vedoucí tanečního kolektivu přihlašuje do našeho registračního systému prostřednictvím svých 
přihlašovacích údajů.  
 
 
Tanečníci bez kolektivní příslušnosti se přihlašují přes soutěžní úsek soutezniusek@czechdance.org 
Prosím uvádějte Vaše jméno, disciplínu, věkovou kategorii. U některých disciplín je také potřeba uvést název 
vystoupení, délku vystoupení, jméno choreografa. Hudbu můžete také zaslat a já ji nahraji do systému. 
 
Od září musí mít každý kolektiv a tanečník bez kolektivní příslušnosti doplněné povinné údaje. 
Pokud nemáte tyto údaje aktualizované, je třeba zaslat přihlášku kolektivu, případně člena bez 
kolektivní příslušnosti a to naskenované na email spravniusek@czechdance.org 
Vše naleznete zde: https://czechdance.org/prihlasky/ 

 
Do soutěže budou přijaty pouze SJ, které budou do soutěže zaregistrovány řádným způsobem 
prostřednictvím dcs.czechdance.org a to VÝHRADNĚ DO TERMÍNU UZÁVĚRKY REGISTRACÍ 
PÁTEK 10. 5. 2019 do 23:59 hod. 
  
!!! 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!!! 
  
Přihlášení po uzávěrce registrací bude možné jedině prostřednictvím emailové žádosti zaslané 
na soutezniusek@czechdance.org 
VEDOUCÍ SOUTĚŽE MÁ PRÁVO KDYKOLI PO UZÁVĚRCE REGISTRACÍ ODMÍTNOUT 
DALŠÍ DOHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM PREZENCE Z DŮVODU NAPLNĚNOSTI SOUTĚŽE. 
  
 



Tyto emailové dohlášky jsou zpoplatněny dle finančního řádu: 
SÓLO, DUO, TRIO, MALÁ SKUPINA – 20 KČ/SJ přičemž minimální částka je 200 Kč. 
MALÁ FORMACE, FORMACE, PRODUKCE – 200 Kč/SJ. 
  
Z důvodu zohlednění v harmonogramu prosíme kluby, které mají v jeden den stejné tanečníky na obou 
parketech, 
aby nahlásily den a disciplíny, ve kterých mají tyto tanečníky, nejpozději do 10. 5. 2019 na 
email: david.novacek@czechdance.org 
  
Soutěž celorepublikového kola / MČR formací a produkcí je určena pro taneční kolektivy z celé ČR, které 
postoupily ze zemských kol konaných v Chomutově a Bohumíně. 
Soutěž MČR v nepostupových disciplínách (SÓLO, DUO, TRIO, MALÁ SKUPINA, všechny disciplíny 
TAP) je určena pro taneční kolektivy a jednotlivce z celé ČR. 
 
POZOR!!! 
Nebudete-li se účastnit soutěže MČR 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. 
 
POZOR vyřízení řádného členství musí proběhnout před uzávěrkou prezence. Aby vše proběhlo včas 
(zaslání poplatku a změna členství v systému) je třeba členství vyřídit v dostatečném předstihu před 
uzávěrkou prezence, která bude v pondělí 20.5.2019!!! 
  
 

UZÁVĚRKY 
 
Otevření registrací:   registrace jsou otevřeny 
Uzávěrka registrací:  pátek - 10. 5. 2019 ve 24:00 hod. 
Uzávěrka prezence:   pondělí - 20. 5. 2019 ve 24:00 hod. 
POZOR UZÁVĚRKA PREZENCE BUDE V PONDĚLÍ. 

 
Po uzávěrce registrací obdržíte do svých emailových schránek předběžný harmonogram a rozpis prostorových 
zkoušek. 
Finální harmonogram je k dispozici vždy po uzávěrce prezence, opět ho obdržíte emailem a naleznete vždy 
také na www.czechdance.org a Facebooku. 
 

 

ÚHRADA STARTOVNÉHO 

  
POZOR!!!!!  
Startovné / příspěvek evidovaného člena se hradí výhradně předem na účet 43-1240750227/0100, jako 
VS uveďte ident. číslo CDO vašeho kolektivu, do poznámky název kolektivu. Na soutěž je nutné přinést 
doklad – potvrzení – o provedené platbě. Platba musí být shodná s částkou uvedenou v přehledu 
startovného a příspěvků evidovaných členů k termínu uzávěrky prezence! Hotově v den konání soutěže 
tyto platby nebudou možné! Faktury k platbám budou zasílány na vyžádání! 
 
 
 
 
 



STARTOVNÉ: 
všechny disciplíny sólo, které jsou tančeny “na vlastní hudbu“ ve více kolech, než jen ve finále:   
  
STARTOVNÉ-řádný člen CDO:  300 Kč/ osoba/ disciplína      
PŘÍSPĚVEK-evidovaný člen CDO:  400 Kč / osoba / disciplína      
 
všechny disciplíny duo, které jsou tančeny “na vlastní hudbu“. A sólo, které jsou tančeny “na vlastní hudbu“ 
jen ve finále:  
STARTOVNÉ-řádný člen CDO:  200 Kč / osoba / disciplína      
PŘÍSPĚVEK-evidovaný člen CDO:  300 Kč / osoba / disciplína      
 
všechny disciplíny určené výhradně pro dětské domovy:        
STARTOVNÉ-řádný člen CDO:  0 Kč / osoba / disciplína      
PŘÍSPĚVEK-evidovaný člen CDO:  0 Kč / osoba / disciplína      
 
Ostatní:        
STARTOVNÉ-řádný člen CDO:  100 Kč / osoba / disciplína      
PŘÍSPĚVEK-evidovaný člen CDO:  200 Kč / osoba / disciplína      
 
 

UŽITEČNÉ ODKAZY 

 
Kalendář 
web CDO 
Pravidla 
Facebook stránka 
Facebook událost 
Disciplíny 
Návody 
 
 

 
 

Největší taneční tour v ČR prolomí magickou hranici 20 000 tanečníků…. 
staňte se součástí  CZECH DANCE MASTERS inSPORTline 2019 i vy! 

 
Připravili jsme pro Vás: 

 Pro každou z 30 TOP choreografií postupujících na GALAVEČER 
CZECH DANCE MASTERS 2019 prize money v hodnotě 10 000,- Kč! 

 
 
 
 



ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 2019 
 

Získá prize money v hodnotě: 

DOSPĚLÍ - 100 000,- Kč 
JUNIOŘI - 50 000,- Kč 

DĚTI - 50 000,- Kč 

A spoustu dalších cen v podobě workshopů, sportovního oblečení, kosmetiky, hraček, cukrovinek 
a dalších překvapení od našich partnerů v hodnotě 1 000 000,- Kč !! 

 

 

 

 


