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Eva Vlková
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Martin Brejša
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28. 3. 2021

Neurčena

POROTA PERFORMING ARTS:
POROTA: COUPLE DANCE:

Myslivečková Andrea, Burešová Andrea, Liška Jan

Dvořák Jan, Paulů Jiří, Henzély Igor

STREET DANCE/URBAN + COUPLE DANCE

POKYNY PRO SOUTĚŽNÍ VIDEA:                                                                                                                                                       
Musí to být VHODNÉ TANEČNÍ VIDEO, které bylo zaznamenáno od 1. ledna 2019 do 
současnosti a splňuje soutěžní pravidla IDO.                                                                                                                              
Video lze nahrávat kdekoli (na soutěži, tanečním studiu, venku, doma atd.).      Video 
musí být točeno na šířku, musí být pořízeno na jeden snímek (žádné úpravy, žádné 
efekty, povolena výjimka: v případě, že používáte video z předchozích soutěží, video 
může být pořízeno z různých úhlů (více kamer), ale musí být zřejmé, že upravené části 
jsou ze stejného nepřerušeného představení).Pokud je to možné, mít jasné pozadí a 
přirozené světlo zepředu, žádná světlá okna zezadu. Současné nahrávání videa a 
přehrávání hudby - postprodukce hudby možná! Video nesmí obsahovat žádná jména, 
žádné tituly, žádná studiová loga u videa - ŽÁDNÝ TEXT! (startovní číslo a název 
choreografie budou poskytnuty porotě při posuzování). Výjímku tvoří videa ze živých 
soutěží CZECH DANCE MASTERS.
Videa, která byla použita na IDO Gala 2020, nelze znovu odeslat!

Zájemci o ktg. SKUPINA, kontaktujte Evu Vlkovou 777 339 118 ke konzultaci a sdělení termínu vzniku soutěžního videa do 24.3.

DATUM KONÁNÍ: 17. - 18. 4. 2021

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

skupina platí max. za 10 tanečníků

UZÁVĚRKA REGISTRACE:

PŘIHLÁŠENÍ:

VSTUPNÉ:

Fišrová Karlík Ludmila, Hejníková Dita, Klasová DanaPOROTA STREET DANCE:

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

DRUH SOUTĚŽE: IDO Continent VS Continent Championships - nominační soutěž

MÍSTO KONÁNÍ: ON-LINE

STARTOVNÉ:

UZÁVĚRKA PREZENCE:

Stream přenos: 0 Kč - https://www.tvcom.cz/ pouze vítězové - TOP 27

PERFORMING ARTS

MODERÁTOR:

PŘEDSEDA POROTY:

ZÁSTUPCE ORGANIZÁTORA:CZECH DANCE ORGANIZATION z.s.ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:

David Nováček

Účast pouze pro řádné členy CDO

Diplomy všem vítězům         
(top 27)

DRUH TANEČNÍ PLOCHY:

SOUTĚŽNÍ HUDBA: Vlastní hudba: sólo, duo do 2:30 min. Skupina 2:00 až 4:00 min.

Neurčen

DALŠÍ OCENĚNÍ:

DUO, SKUPINA: 150,- Kč / disciplína / tanečník

spravniusek@czechdance.org
TELEFON:

Monika Müllerová

Barbora Guzdková, Eva 
Vlková

SČITATEL:

ŘEDITEL SOUTĚŽE:

VEDOUCÍ SOUTĚŽE:

28. 3. 2021

Startovné se hradí výhradně předem na účet 43-1240750227/0100, jako VS uveďte ident. číslo faktury, do poznámky název kolektivu. 
Faktury k platbám za sólo a duo najdete v přehledu startovného /úplně dole/ v dcs.czechdance.org (na splatnost faktury neberte 
ohled, nejpozději je do 30.3.2021!!!). Platba musí být shodná s částkou uvedenou v přehledu startovného a příspěvků evidovaných 
členů k termínu uzávěrky prezence! Faktura k platbě startovného za skupiny  bude zaslána emailem správním úsekem CDO 29.3.2021 
se splatností do 30.3.2021!!!

Přihlášení do soutěže probíhá ONLINE prostřednictvím

BARVA TANEČNÍ PLOCHY:

Z každého departmentu IDO 
oceníme 1 z nominovaných 
soutěžních videí: PRIZE MONEY ve 
výši startovného IDO (30 EUR, 50 
EUR, 70 EUR)

Bez kolektivní příslušnosti se přihlašují přes soutěžní úsek do 28. 3. 2021 18:00 - soutezniusek@czechdance.org

NAHRÁNÍ VIDEA:                                  
29. 3. 2021 - 31. 3. 2021                  
Odkaz pro nahrávání najdete v 
přehledu startovného /úplně dole/ v 
dcs.czechdance.org

Označení videí - viz příloha https://czechdance.org/wp-content/uploads/2021/03/pojmenovani_videosouboru.pdf

OCENĚNÍ:

Harmonogram bude uveřejněn 5. 4. 2021
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CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Argentine Tango páry

Salsa sólo, duo, páry muži+ženy

Merengue páry

COUPLE DANCE skupiny

Break Dance/Breaking sólo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Electric Boogie/Popping sólo, duo 
muži+ženy

PERFORMING ARTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

* Uvedené ročníky narození platí pro sezonu 2020/ 2021 a jedná se o definice tzv. „čistých věků“. Pravidla IDO nabízí širší možnosti využití 
věkových kategorií. Přesné definice věkových kategorií naleznete v pravidlech IDO. 

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 spolu s fakturou za startovné skupin - viz startovné: výše.

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:

* Video musí sledovat věkové rozdělení IDO pro tanečníky, sólo, dua, páry ve skutečném věku v roce 2021 s výjimkou skupin, které se 
řídí věky k roku natáčení videa, myšleno videa ze soutěží CDM a IDO 2019 či nesoutěžní vystoupení 2019 - 2020.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze řádní členové CDO, kteří jsou v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a v termínu pro prezenci zaprezentováni na 
soutěž.                                                                                                                                                                                                                                      

PŘIHLÁŠENÍ:

ÚČAST NA SOUTĚŽI:

DISCIPLÍNY 

DISCIPLÍNA VĚK

Show Dance sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Jazz Dance / Lyrical sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Tap Dance sólo, duo muži+ženy

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Ballet sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Modern and Contemporary Dance sólo, duo 
muži+ženy

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Show Belly Dance / Oriental Show sólo, duo 
muži+ženy

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Folk Belly Dance / Oriental Folk sólo, duo 
muži+ženy

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Bollywood sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

ADULTS * nar. 2004 a starší

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

STREET DANCE/URBAN
DISCIPLÍNA VĚK

STREET DANCE/URBAN skupiny CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Bachata páry

JUNIORS * nar. 2008, 2007, 2006, 2005

Caribbean Dances páry CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN * nar. 2009 a mladší

COUPLE DANCE
DISCIPLÍNA VĚK

PERFORMING ARTS skupiny

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Acrobatic Dance sólo, duo muži+ženy

Character - Ethnic - Folk sólo, duo 
muži+ženy

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Belly Dance / Oriental sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Hip Hop sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Disco Dance sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Flamenco sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Street Dance Show sólo, duo muži+ženy

Disco Show sólo, duo muži+ženy CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

CHILDREN, JUNIORS, ADULTS

Caribbean Show sólo, duo muži+ženy

Latin Show sólo, duo muži+ženy
Disco - Hustle / Disco -
Fox / Disco - Swing páry
Synchro Dancing duo muži+ženy

Latin Style sólo, duo muži+ženy



NÁRODNÍ KVALIFIKACE (nominační soutěž) proběhne formou neveřejného hodnocení soutěžních videí speciální komisí z řad odborníků jednotlivých 
departmentů CDO. TOP 9 z každého departmentu IDO Vám představíme v rámci CDM ONLINE TOUR 2021 ve dnech 17. - 18. 4. na TVCOM.CZ. Z 
každého departmentu IDO oceníme 1 z nominovaných soutěžních videí: PRIZE MONEY ve výši startovného IDO (30 EUR, 50 EUR, 70 EUR). Postup z 
národní kavalifikace 30 sól, 30 duet a 30 skupin v každé věkové kategorii a departmentu bez ohledu na jednotlivé disciplíny příslušného departmentu 
(budou hodnoceny společně).                                                                                                                                                                                                        
Více informací viz INFOSERVIS - NÁRODNÍ KVALIFIKACE CDO.pdf a Continent VS Continent online Championships final for NMO.pdf                                                    

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 : 25. 3. 2021

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

KONTAKTY:

DOPLŇKOVÉ INFORMACE:
Nominační soutěž: 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.                                                                                                                                                                                               
IDO soutěž: IDO si vyhrazuje všechna práva na práva na média a vysílání pro všechna kola online šampionátů Continent VS Continent.                                                                                                                                                                                                                                        

PRŮBĚH SOUTĚŽE


