
Zpravodaj – Czech Dance Masters 2019
Disco Dance ZL Morava /2/ + Hip Hop ZL Morava /2/

Olomouc 12.10. 2019

Zdravíme Vás, 

po roce se opět setkáme v rámci podzimní tour Czech Dance Masters v Olomouci. Jsme 
moc rádi, že se můžeme stát součástí organizátorského týmu a uděláme maximum pro 
splnění podmínek kvalitní soutěže CDO. 



Místo konání: 
Sportovní hala Univerzity Palackého v Olomouci
U Sportovní haly 2, 772 00 Olomouc

Parkování:
Přímo před halou se nachází velké parkoviště. Dále je možnost zaparkovat u finančního 
úřadu. Viz. Mapa. 

Platba startovného, ID pásky:
Přímo ve vstupní hale se bude nacházet pokladna pro platbu startovného. 
Identifikační pásky musí mít na ruce každý tanečník před vstupem do haly i po dobu 
soutěže. 



Pozor! Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky v počtu jeden volný vstup na každých
započatých 20 zúčastněných soutěžících. V případě, že potřebujete více volných vstupů 
pro Vaše trenéry, neváhejte nás kontaktovat. Může se stát, že Vám počet volných vstupů 
nevychází, a trenéři si pak musí zaplatit vstupné. Nachystáme Vám volné vstupy dle 
potřeby. - kontaktujte nás na wdabrno@gmail.com nejpozději do čtvrtka 10.10. 2019!

Šatny: 
Info o umístění šatny Vašeho klubu dostanete při platbě startovného. 

Zdravotník:
Pověřený zdravotník se bude nacházet přímo u parketu. 

Občerstvení: 
V hale se nachází restaurace, ve vstupní hale bude bufet ( široký výběr drobnějšího 
občerstvení: panini, tortilly, saláty, točené nápoje apod. ) 

Na co se můžete těšit?

Stage:
Taneční parket pokrytý baletizolem. Balónkové vstupní brány na parket a umělé osvětlení 
parketu. 

Warming zóna:
Spousta prostoru na zahřátí a vyzkoušení Vašich choreografií. 

Hudba:
Stretaře určitě potěší přítomnost DJ Vladu a diskaře ten nejlepší výběr známých disco 
minutovek. 

mailto:wdabrno@gmail.com


Foto:
DANCEPHOTO s možností zakoupit foto na dalších soutěžích podzimní tour CDM. 
Vzhledem ke konání zemské ligy v Čechách, nebude přítomen oficiální stánek přímo na 
soutěži. 

Moderátor akce: 
Filip Nejedlý

Porota:
Porota složená ze zkušených profíků. 
Disco Dance – Bandúrová Kardošová Soňa, Haas Tomáš, Kovalančíková Hana, 
Kucharczyková Pavla a Říhová Petra
Hip Hop – Ďurajková Sára, Havlíková Nikol, Loučková Pavlína, Schindler Nicol, 
Sochorová Lenka



Ceny:
Medaile CDM pro první 3 místa ve všech kategoriích. Památeční šerpy pro vítěze v 
kategoriích sól a duet. Poháry pro první 3 místa za malé skupiny. Dále diplomy a drobné 
ceny od našich partnerů. 

NOVINKA!
Letos vyhlásíme nejúspěšnější klub v disco dance a v hip hopu. Dva kluby, které získají 
největší počet bodů na základě počtu medailí, dostanou do své sbírky krásný pohár. 

Těší se na Vás organizátorský tým WDA!


