
STREET DANCE CUP
DISCO DANCE CUP

Eva Vlková
E-MAIL:

773 997 053
bude upřesněno
Martin Brejša

dcs.czechdance.org

11. 6. 2021

Neurčena

4. 6. 2021

Startovné / příspěvek evidovaného člena se hradí výhradně předem na účet 43-1240750227/0100, jako VS uveďte ident. číslo faktury 
ze systému, do poznámky název kolektivu. Faktury k platbám najdete v přehledu startovného /úplně dole/ v dcs.czechdance.org (na 
splatnost faktury neberte ohled, nejpozději je do 15.6.2021!!!). Platba musí být shodná s částkou uvedenou v přehledu startovného a 
příspěvků evidovaných členů k termínu uzávěrky prezence!

Přihlášení do soutěže probíhá ONLINE prostřednictvím

BARVA TANEČNÍ PLOCHY:

Věcné ceny

Bez kolektivní příslušnosti se přihlašují přes soutěžní úsek do 4. 6. 2021 18:00 - soutezniusek@czechdance.org

NAHRÁNÍ VIDEA:

12. 6. 2021 - 16. 6. 2021            

Odkaz pro nahrávání 

najdete v přehledu 

startovného /úplně dole/ v 

dcs.czechdance.org

PODMÍNKY NATÁČENÍ:
- kdekoli, venku, v tělocvičně...
- toč na šířku, ze středu čelního pohledu (z jednoho 
bodu bez podhledů i nadhledů) bez prostřihů a vizuál. 
efektů!!! Lze přibližovat a oddalovat, ale vždy musí být 
vidět všichni tanečníci (celé postavy)
- rozlišení 720 - 1080 p
- kontrastní pozadí (např. modrý kostým - není vhodné 
modré pozadí)
- první záběr 5 s před začátkem hudby a poslední 
závěrečná póza v trvání 5 s po skončení hudby!!!

Video označ: startovní číslo-název choreografie - číslo trojmístně, pomlčka bez mezer, název choreografie dohromady bez mezer a bez 
diakritiky - např: 023-COVIDSHOWLIVE. Startovní čísla budou vygenerována 12.6.2021 00:01 na dcs.czechdance.org

OCENĚNÍ dle SaTP:

DRUH TANEČNÍ PLOCHY:

CZECH DANCE ORGANIZATION z.s.ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:

David Nováček

NEBO

spravniusek@czechdance.org
TELEFON:

Monika Müllerová

PŘÍSPĚVEK-evidovaný člen CDO:

SOUTĚŽNÍ HUDBA: vlastní hudba v délce max. 1:30 min.

Neurčen

DALŠÍ OCENĚNÍ:

Harmonogram bude uveřejněn 7. 6. 2021

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

400,- Kč / disciplína

UZÁVĚRKA REGISTRACE:

PŘIHLÁŠENÍ:

VSTUPNÉ:

Marco Běhal, Alena Tomešková, Lenka Krčová, Martin Dytrt, Magdaléna Čaprdová (SVK)POROTA ART:

250,- Kč / disciplína
Hradí se na účet, viz níže

DRUH SOUTĚŽE: 

MÍSTO KONÁNÍ: ON-LINE

STARTOVNÉ-řádný člen CDO:

UZÁVĚRKA PREZENCE:

Stream přenos: 0 Kč - https://www.tvcom.cz/

ART DANCE CUP

Jana Zelenková, Lenka Krčová, Martin Dytrt

BELLY DANCE CUP
COUPLE DANCE CUP

POROTA BELLY: Pavlína Véle, Alena Tomešková, Martin Dytrt

PŘEDSEDA POROTY:

ZÁSTUPCE ORGANIZÁTORA:

MODERÁTOR: bude upřesněno SČITATEL:

ŘEDITEL SOUTĚŽE:

VEDOUCÍ SOUTĚŽE:

POROTA COUPLE:

DATUM KONÁNÍ: 26.6.2021

POROTA STREET: Tess Nečas Lempartová, Bee Endyšová, Marcela Hrúzová, Andyboj Urysiak, Kateřina Kufakisová

POROTA DISCO:
Hlavatá Pavla, Kovalančíková Hana, Kucharczyková Pavla, Kutlik Opltová Marina, Shabanov 
Roman

Diplomy



DRUH SOUTĚŽE

Pohárová soutěž

Pohárová soutěž

DRUH SOUTĚŽE

Pohárová soutěž

Pohárová soutěž

DRUH SOUTĚŽE

Pohárová soutěž

Pohárová soutěž

DRUH SOUTĚŽE

Pohárová soutěž

DRUH SOUTĚŽE

Pohárová soutěž

DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

MINI KIDS, DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

MINI KIDS, DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

Street dance - malé formace DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

Hobby disco dance - malé formace MINI KIDS, DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

Hobby street dance - malé formace

Belly dance - malé formace

ART DANCE CUP

BELLY DANCE CUP

Hobby art dance - malé formace

DISCO DANCE CUP
DISCIPLÍNA VĚK

Disco dance - malé formace DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

DISCIPLÍNA VĚK

DISCIPLÍNA VĚK

Art dance - malé formace

DISCIPLÍNY 

DISCIPLÍNA VĚK
STREET DANCE CUP

DOSPĚLÍ nar. 2004 a starší

MINI KIDS nar. 2013 a mladší
DĚTI nar. 2009 a mladší

DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

Uvedené ročníky narození platí pro sezonu 2020/ 2021 a jedná se o definice tzv. „čistých věků“. Jednotlivá SaTP nabízí širší možnosti využití 
věkových kategorií. Přesné definice věkových kategorií naleznete v §10. jednotlivých SaTP. 

Street dance cup, Disco dance cup, Art dance cup se řídí pravidly disciplín malých formací (show povolena pouze v mini), Belly dance cup se řídí 
pravidly disciplíny Belly dance oriental a folk formací, Couple dance cup se řídí pravidly disciplín Couple dance formace párové a nepárové, vždy s 
těmito odlišnostmi: Vlastní hudba v délce max. 1:30 min., počet tanečníků 5-12, je povolena účast 1 tanečníka ve více choreografiích v rámci disciplíny, 
porota má právo během hodnocení předkol většinovým názorem přistoupit, bez možnosti dotčeného kolektivu se odvolat, k přeřazení choreografie do 
jiné disciplíny či výkonnosti, ocenění, ostatní pravidla platí přiměřeně on-line soutěži.                                                                                                                                                                                                                                                         

web CDO - www.czechdance.org
evidence členů, přihlášení na soutěže - dcs.czechdance.org

www.facebook.com/czechdancemasters
Schválil: soutěžní úsek CDO Datum zveřejnění propozic, popř. jejich poslední změny : 16. 6. 2021

vše ohledně členské základny - spravniusek@czechdance.org - 773 997 053
vše ohledně soutěží - soutezniusek@czechdance.org - 773 997 063

KONTAKTY:

DOPLŇKOVÉ INFORMACE:

Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby Czech Dance Organization, z. s. (CDO), 
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 může tato práva převést na třetí osoby, které nesmějí porušit právo na čest a lidskou důstojnost.                                                                                                                                                                                                                                                       
Stream přenos: soutěžící přihlášením na soutěž udělují souhlas se stream přenosem.                                                                                                                                                                                                                                                         

ODLIŠNOSTI VŮČI SOUTĚŽNÍM A TECHNICKÝM PRAVIDLŮM /SaTP/ 

Po provedení přihlášek SJ do soutěže se odpovědnému zástupci, který provádí digitální registrace prostřednictvím dcs.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 jeho pověřená 
osoba organizátorovi uhradit.

V rámci soutěže budou akceptovány pouze PŘIHLÁŠKY, které se uskuteční v řádném termínu pro přihlášení prostřednictvím registračních webových 
stránek CDO nebo bez kolektivní příslušnosti přes soutěžní úsek soutezniusek@czechdance.org.                                                                                                                                                                                                                           
Přihlášení SJ do soutěže musí vždy korespondovat s danými soutěžními a technickými pravidly a těmito propozicemi.                                               
POZOR!!! Nastavení DCS registračního systému 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 PREZENCE SE SYSTÉM UZAMKNE A JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT ANI ODHLÁSIT.

STARTOVNÉ /ŘÁDNÝ ČLEN/ NEBO PŘÍSPĚVEK /EVIDOVANÝ ČLEN/:

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.                                                                                                                                                                                                                                      

PŘIHLÁŠENÍ:

ÚČAST NA SOUTĚŽI:

COUPLE DANCE CUP
DISCIPLÍNA VĚK

Couple dance - malé formace DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ

JUNIOŘI nar. 2008, 2007, 2006, 2005


