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ZPRAVODAJ 
30.3.2019 Regionální kolo MČR tanečních formací  

CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE 2019 
Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2, Olomouc 

 
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci, 
 
jsme velmi rádi, že jsme dostali opět důvěru organizovat regionální kolo CZECH DANCE MASTERS pro 
Olomoucký a Zlínský kraj, tentokrát zpět v Olomouci, kde bývalo dříve. Dovolte, abychom Vám přiblížili, jak to bude 
v místě soutěže vypadat, tedy doplnit propozice a harmonogram, které jste již určitě dostali. Reagujeme tak i na 
Vaše časté dotazy. Pokud Vás bude ještě cokoli zajímat, volejte Davida Nováčka 603380611 nebo Romanu 
Kubešovou 603560704. 
 
Předně si můžete najít místo konání na www.mapy.cz (níže na obrázku). Parkovat můžete přímo u haly, kde je 
jedno parkoviště, rovněž pak u blízkého Lidlu, diskontu Plus nebo u fotbalového stadionu Sigmy Olomouc.  
 

 
 
Jinak okolí areálu je relativně klidné, navíc hala je blízko historického centra Olomouce s množstvím nákupních 
možností v okolí, takže když vyjde počasí, nebude nutné se zdržovat jen vevnitř. Zajištěny jsou opět pouťové 
atrakce pro děti, tedy různá skákadla, tetování, malování na obličej atd. Uvidíme tedy, zda vyjde počasí… 
 
S tím souvisí i občerstvení, kde jsme byli ujištěni, že ho bude dostatek, v hale je v přízemí restaurace i s malou 
předzahrádkou, dále pak bude hned u vstupu další občerstvení a v jednání jsou i další dobroty.  
 
Co se týká vstupenek, tak předprodej neprobíhá, ale bude jich dostatek, zepředu je totiž velká pevná tribuna a po 

bocích budou židle, dále tanečníky předpokládáme kolem parketu, kde pro ně bude vytvořen prostor… Přímo na 
povrch haly je možno jen v nečernící obuvi nebo bude možnost chodit jen ve vyznačených zónách k tribunám (na 

http://www.mapy.cz/
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kobercích), a to bez špičatých podpatků atd.  
 
Na soutěži bude zdarma možnost fotografovat i natáčet, ovšem bude zde fotografovat i firma DANCE PHOTO, 

když bude dělat na přání fotografie formací ve svém fotografickém koutku + i výběr z parketu, fotografie si pak 
můžete odnést rovnou i vytištěné domů. Rovněž zde bude firma CR Production pro vaše profi video ze soutěže, 
která natáčí profesionálně z nejlepšího místa na hale. Letos lze video opět stahovat z jejich speciálního webu 
www.crproduction.eu.  
 
Kapacita převlékáren pro soutěžící je v rámci možností dostačující. Možnosti jsou v šatnách a učebnách v hale + 

další možnost je v oddělené části haly na 2. hracím hřišti na basket kolmo k hlavnímu hřišti, na kterém bude 
probíhat soutěž, rozpis se dovíte u platby startovného. Prosíme o shovívavost s velikostí převlékáren a o 
dodržování pořádku, má přijet přes 1300 tanečníků, zřejmě však na etapy, takže prosíme o úklid, ať ti po Vás 
nepřijedou do chlívku! UPOZORNĚNÍ! Jedná se pouze o převlékárny, nikoli šatny, cenné věci si nechávejte u 

trenérů či rodičů, organizátor neručí za věci odložené v převlékárnách!!! 
 
Soutěž bude probíhat dle harmonogramu, který jste již dostali nebo je ke stažení na www.czechdance.org, 
porada vedoucích (není povinná) bude v 8.15 hod. Ostatní podrobnosti o nástupu atd. se dovíte právě na poradě 

vedoucích. Kdo přijíždí až později, může pro informace kontaktovat vedoucího soutěže, kterým je David Nováček 
nebo předsedu poroty, kterým je Pavla Kucharczyková.  
Co se týká prezence, tak již jistě víte, že letos opět probíhá pouze formou tzv. DCS prezence.  Nezapomeňte tedy 
včas provést tuto prezenci přes DCS CDO, tedy stejnou formou, jakou se provádějí přihlášky. V případě, kdy 
nejsou žádné úpravy oproti přihláškám, není třeba již prezenci nijak potvrzovat. Termín ukončení prezence je 
ve středu 27.3.2019 ve 24 hodin (půlnoc). 

POZOR!!! Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být na soutěži připraven 
minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!!!  
 
Vyhlašování bude probíhat dle harmonogramu s tím, že za finalisty od 4. místa přijde pro diplom jen jeden 

zástupce, medailisté pak všichni včetně jednoho choreografa, medailisté dostanou diplom za celou formaci a každý 
jednotlivec pak ceny a medaile. Výjimkou jsou mini, kde nastoupí všichni u všech míst, drobné ceny máme pro 
všechny mini!!! Jinak kromě běžných drobných cen chystáme tradičně i SPECIÁLNÍ CENY POROTY až pro 5 
vybraných formací v podobě originálních kovaných trofejí od uměleckého kovářství a zámečnictví LOLA 
NOVÁČEK, vstupů zdarma pro všechny tanečníky do AQUAPARKU OLOMOUC, ZABAVNÍHO CENTRA 
KROKODÝLEK OLOMOUC, na soutěži zdarma tetovačky, malování na obličej od CHABI atd.  
 
Postup na místě před soutěží: 

Pověřená osoba kolektivu přijede na soutěž, u pokladny má připravený malý dárek a přehled startovného, po jeho 
uhrazení dostane doklad o zaplacení a v počtu zaplacených startujících pásky, na základě kterých budou pak Vaši 
tanečníci vpuštěni do haly (za každou formaci je 1 páska navíc zdarma). Zde také zjistí rozpis převlékáren. Dále 
jde ke sčitateli, pokud má k odhlášení případné soutěžní jednotky, které, byť jsou zaprezentovány, tak nebudou 
soutěžit (ovšem nemá vliv na platbu startovného), nebo k vedoucímu soutěže, pokud má změny ve složení 
formací, kterému předá čestné prohlášení o změně v SJ. Pokud nevyužil kolektiv uploadu hudby, zanese svůj 

nosič zvukaři, popř. se u něj zastaví pro kontrolu, zda je upload ok. Pak se již věnuje přípravě tanečníků na soutěž.  
 
I v letošním roce bude probíhat na regionálním kole rozborový seminář s porotci, takže využijte skvělé možnosti 
pobavit se o Vašich choreografiích s porotci, co nebylo ono, co byste mohli zlepšit apod. Pro art, belly a couple 
bude probíhat během a těsně po vyhlášení disciplín 2. bloku, pro disco během a těsně po vyhlášení disciplín 3. 
bloku a street pak na konci dle harmonogramu. Místo bude VIP místnost poroty. 
 
Přejeme Vám hodně úspěchů na soutěži a doufáme, že Vás nezklameme a budete spokojeni…  
pořadatelský team LOLA´S DANCE CENTRE, z.s. 
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