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IDO představuje

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
KONTINENT vs. KONTINENT



1. O PROJEKTU
IDO s hrdostí představuje tento nový formát soutěže, vzrušující světovou taneční událost, 

první mezinárodní online šampionát IDO CONTINENT vs. CONTINENT. Soutěž je 

otevřená všem tanečníkům po celém světě, bez ohledu na to, zda jsou členy IDO nebo 

ne, ale jejich žádost je platná, pouze pokud ji podá oficiální národní členská organizace 

IDO (CDO). IDO stále hledá nové způsoby a za situace COVID-19 bylo a stále je cílem 

najít nejlepší možné řešení, jak se spojit více než 90 IDO organizací, kteří představují více 

než 500 000 tanečníků ze 6 kontinentů s touto největší online soutěží. 

2. PROČ?
Celosvětové sportovní, kulturní a vzdělávací organizace se potýkají se situací Covid-19 a 

současně hledají jakékoli řešení, aby naši členové a jejich členové byli produktivní. 

Naše budoucnost je nepředvídatelná: strach mezi tanečníky a jejich rodiči, komplikace s 

cestováním, uzavřené hranice, omezené lety, doklady o vakcinaci… 

Investovali jsme tolik let a úsilí do našeho rozvoje, takže by byla tak velká škoda nevyužít 

nějakých možností, pokud zde jsou. 

Výhodou této nové situace je vývoj nových nápadů a řešení, jak spojit taneční komunitu, a 

bude nějakou dobu trvat, než uvidíme, jaká bude nová budoucnost ... 

NEJEN, ŽE VYŘEŠÍME AKTUÁLNÍ SITUACI NAŠÍ TANEČNÍ KOMUNITY, ALE 

PŘINÁŠÍME NOVÉ MOŽNOSTI VŠEM TANEČNÍKŮM, ABY SE MOHLI ZÚČASTNIT 

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE, NEZÁLEŽEJÍC NA JEJICH SOCIÁLNÍCH, FINANČNÍCH A 

CESTOVNÍCH MOŽNOSTECH (žádné náklady na cestování, žádné vízum, žádné očkovací 

pasy …). 

3. JAK SE ZÚČASTNIT?
Vše, co potřebujete, je VHODNÉ VIDEO TANEČNÍHO VYSTOUPENÍ, které bylo 
zaznamenáno od 1. ledna 2019 do současnosti. 
IDO NÁRODNÍ ČLENSKÁ ORGANIZACE, která se bude účastnit mistrovství kontinentu 
vs. kontinentu (CDO) bude spravovat všechny registrace svých tanečníků. 
Placený POPLATEK ZA ÚČAST (cena se liší v závislosti na kole soutěže). 
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4. KATEGORIE A VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ
Kategorie a časové limity 

SOLO (muž a žena nerozděleno) - do 2:30 minut, není stanoveno žádné minimum 

DUO / PÁRY - do 2:30 minuty, není stanoveno žádné minimum 

SKUPINA (3 a více tanečníků) - Maximálně 4:00 minuty, minimálně 2:00 minuty 

Všichni tanečníci tancují na vlastní hudbu! 

Věkové rozdělení 

12 let a mladší - Narozeni 2009 a později 

13-16 LET - Narozeni 2008, 2007, 2006 a 2005 

17 let a starší - (včetně M třídy) - Narozeni 2004 a dříve 

Je na každém, aby ověřil věk všech tanečníků. 

Platí všechny výjimky týkající se věkového rozdělení pro kategorie duo / páry / skupiny z 

publikovaných »pravidel a předpisů IDO pro taneční sporty« na stránkách IDO. 

5. DANCE DEPARTMENTS AND ITS DISCIPLINES 

PERFORMING ARTS  

• Show Dance 

• Jazz Dance / Lyrical 

• Tap Dance 

• Acrobatic Dance 

• Ballet 

• M o d e r n a n d 

Contemporary Dance  

• Bollywood 

• Character – Ethnic – 

Folk  

• Belly Dance / Oriental  

• Show Belly Dance / 

Oriental Show  

• Folk Bel ly Dance / 

Oriental Folk  

• Flamenco  

STREET DANCE/URBAN  

• Break Dance/Breaking  

• Electric Boogie/Popping  

• Hip Hop 

• Disco Dance  

• Street Dance Show  

• Disco Show 

COUPLE DANCE  

• Argentine Tango 

• Salsa 

• Merengue 

• Bachata 

• Caribbean Dances  

• Caribbean Show 

• Latin Show 

• Disco - Hustle / Disco - 

Fox / Disco - Swing 

• Synchro Dancing 

• Latin Style  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6. KOLA SOUTĚŽE A POSTUPY

OBJASNĚNÍ TITULŮ SOUTĚŽE PODLE KOL 

Jelikož členství IDO nejsou rovnoměrně rozloženy na všech kontinentech, může se na 

některých kontinentech vztahovat další kolo, aby byla soutěž vyváženější a rovnější pro 

všechny IDO členské základny. 

1. kolo - NÁRODNÍ KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ (řízeno CDO) 

2. kolo - KONTINENTÁLNÍ VÝBĚR KVALIFIKOVANÝCH V SOUTĚŽI (POUZE V 

EVROPSKÝCH ZEMÍCH) 

3. kolo - KONTINENTÁLNÍ SEMI - FINÁLE 

4. kolo - KONTINENT vs. KONTINENT FINÁLE 

5. kolo - FINÁLOVÁ PŘEHLÍDKA NA IDO GALA WORLD EVENT3 
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1. KOLO - NÁRODNÍ KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ  
Zorganizuje a spravuje CDO. 

Krok 1 - Všechny předpisy, taneční pravidla a finanční závazky (startovné, registrační 

poplatek atd.) Se řídí podmínkami CDO. 

Soutěže budou probíhat v návaznosti na taneční deparmenty IDO, viz. výše. Věkové 

skupiny, časové limity a kategorie jsou taktéže uvedené výše. 

Krok 2 - Národní členské organizace (CDO) zasílají dokument všem svým členům / 

tanečníkům / učitelům / lektorům / trenérům atd. 

Krok 3 - Národní členové vyberou ze svých národních soutěžních kvalifikací maximálně 20 

nebo 30 nejlepších výkonů, které budou zapsány do kvalifikačních turnajů pro výběr 

kontinentů - 2. kolo nebo 3. kolo. 

Deadline: Velmi se doporučuje, aby národní kvalifikační kola 1. kola skončila alespoň 14 

dní před termínem pro zápis do 2. kola (evropské země) nebo 3. kola (ostatní kontinenty). 
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2. KOLO - MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY (POUZE EVROPSKÉ ZEMĚ) 
Bude založeno a vedeno 4 regionálními vedoucími soutěže jmenovanými sportovním 

ředitelem IDO. Všechny náklady od 2. kola do akce IDO Gala World v soutěži hradí IDO. 

Náklady na 1. kolo jsou pokryty CDO. 

Vybraná vystoupení z 1. kola jsou registrována CDO prostřednictvím speciální soutěžní 

platformy IDO (max. 30 nejlepších výkonů každé kategorie, věkových kategorií a 

departmentu), platba účastnického poplatku za video. 

Jednorázový účastnický poplatek za všechna kola 30 EUR za sólo, 50 EUR za duo a 70 

EUR za skupinu za video bude účtován kanceláří IDO a faktura za celkový počet 

přihlášených za jednotlivé země bude zaslána CDO. 

Na všechna představení, která se zúčastní 3. až 5. kola, se nevztahuje žádné pravidlo 

účastnického poplatku. 

DEADLINE: 15. 4. 2021–15. 5. 2021 
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3. KOLO - KONTINENTÁLNÍ MISTROVSTVÍ 
Bude spravováno vedoucím soutěže Continental jmenovanými sportovním ředitelem 

IDO. Všechny náklady od 2. kola do akce IDO Gala World v soutěži hradí IDO. Náklady 

na 1. kolo jsou v celkovém pokrytí CDO. Vybraná vystoupení z 1. nebo 2. kola (evropské 

země) jsou zaregistrována CDO prostřednictvím speciální soutěžní platformy IDO (max. 

20 nejlepších výkonů podle kategorie, věkové divize a oddělení), platba účastnického 

poplatku  za vstup / video. 

Jednorázový účastnický poplatek pro všechny ostatní organizace, které nebyly v 2. kole.  

(Tzn., že toto neplatí pro Evropu). Toto kolo 20 EUR za sólo, 30 EUR za duo a 50 EUR za 

skupinu za video bude účtováno kanceláří IDO a faktura za celkový počet přihlášených za 

země bude odeslána IDO NMO. 

Každé semifinále kontinentálního mistrovství je oprávněno předložit následující počty 

soutěžících pro finále mistrovství kontinentu - 4. kolo: 

10 sól na věkovou divizi / taneční oddělení 

10 dua na věkovou divizi / taneční oddělení 

10 skupin na věkovou divizi / taneční oddělení 

DEADLINE: 15. 5. 2021–25. 5. 2021 

4. KOLO - KONTINENT vs. KONTINENT FINÁLE 
Vybraná vystoupení ze 3. kola jsou platformou automaticky zaregistrována a 

zkontrolována regionálním ředitelem soutěže IDO (max. 10 nejlepších vystoupení podle 

kategorie, věkové divize a tanečního oddělení). Všechny přihlášky musí být odeslány 

nebo zrušeny do uzávěrky přihlášek. 

Žádné účastnické poplatky. 

HOTOVOSTNÍ ceny pro nejlepší finalisty (viz rozpis peněžních cen). 

Nejlepší 3 hodnocená vystoupení z kategorie 17 a více let (včetně profesionální úrovně) 

podle departmentu z každého kontinentu se mohou zúčastnit galavečera IDO. 

DEADLINE: 1.06.2021 (SOUTĚŽ MUSÍ DOKONČIT DO 15.06.2021) 

5. KOLO - FINÁLOVÁ PŘEHLÍDKA NA IDO GALA WORLD EVENT - 18. prosince 2021 

Na akci IDO Gala World se mohou zúčastnit pouze nejlepší 3 hodnocené výkony od 17 

let a více + Profesionální věkové rozdělení podle kategorií podle oddělení z každého 

kontinentu z finále kontinentu vs. kontinentu. 

Žádné účastnické poplatky. 

Žádné peněžní odměny ani stipendium.  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7. POROTCI 
1. kolo: 
POROTA VYBRÁNA CDO 

2. – 5. KOLO: 
MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ: 

V panelu mezinárodních rozhodčích bude 3–5 porotců. Většina porotců tvořících panel 

musí být držiteli mezinárodní licence porotců IDO. Zbytek mohou být V.I.P. Porotci 

potvrzeni ředitelem pro porotce IDO. Seznam zemí představující panel bude zaslán 

ředitelem pro protou sportovnímu řediteli, který bude zveřejněn na oficiálních webových 

stránkách IDO i na soutěžní platformě. 2-D systém hodnocení bude použit k vyhodnocení 

všech výkonů ze všech tanečních oddělení. Komise sčitatelů IDO bude muset po skončení 

soutěží, které jsou v organizaci IDO, zkontrolovat všechny dokumenty ze systému. 

2. - 3. KOLO: 
REGIONÁLNÍ A KONTINENTÁLNÍ VEDOUCÍ SOUTĚŽE: 

Každý kontinent bude mít min. 1 a max. 3 jmenované administrátory, kteří budou v 

případě potřeby pomáhat a dohlížet na 2., 3. a 4. kolo. 

8. SYSTÉM HODNOCENÍ
Porotci udělují numerické skóre do dvou dimenzí, každému startovnímu číslu (minimálně 2 

body, maximálně 100 bodů od jednoho rozhodčího ve dvou dimenzích). 

Každý rozhodčí musí rozdělit body následovně: 

1. dimenze: TECHNIKA, PESTROST, OBTÍŽNOST, HUDBA, PRŮPRAVA, DYNAMIKA, 

VĚKOVÁ VHODNOST HUDBY / KOSTÝMU / CHOREOGRAFIE A TANEČNÍ 

SCHOPNOSTI (1 - 50 bodů) 

2. dimenze: INTERPRETACE, PREZENTACE, OSOBITOST, TEATRÁLNOST, 

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ, STYL, ARANŽMÁ, VĚROHODNOST A SEBEJISTOTA POHYBU, 

ORIGINÁLNÍ A ZAJÍMAVÁ CHOREOGRAFIE, OBECNÁ ATRAKTIVITA PRO PUBLIKUM, 

KOSTÝM A ZÁBAVA (1 - 50 bodů) 

Z celkového skóre bude odstraněno nejvyšší a nejnižší skóre v každé dimenzi. Pokud 

máme v panelu 5 rozhodčích, bude nejvyšší bodový součet za výkon 300 bodů, protože 

se nezapočítává vysoké a nízké skóre. Umístění pro všechna představení bude určeno 

celkovým počtem bodů a získá diplomy. V případě, že součet pro určité umístění je stejný, 

budou rozhodovat body 1. dimenze - to je vytvořeno proto, abychom získali jasný seznam 

prvních 10 představení s nejvyšším počtem bodů, které budou hrát v dalším kole. 

V případě nerozhodného výsledku o 1. místo mají výkony s nejvyšším celkovým skóre 

redance pro 1. místo. 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9. PŘEDKLÁDÁNÍ VIDEA
Práva na média a vysílání 
IDO si vyhrazuje všechna práva na práva na média a vysílání pro všechna kola online 

šampionátů Continent VS Continent. 

Musí to být VHODNÉ TANEČNÍ VIDEO, které bylo zaznamenáno od 1. ledna 2019 do 

současnosti. 

Video musí sledovat věkové rozdělení IDO pro tanečníky, dua nebo skupiny ve 
skutečném věku v roce 2021. 

Vhodné videa jsou ty, které jsou vhodné pro prohlížení všech věkových skupin. 

Vystoupení obsahující nevhodné choreografie, kostýmy nebo hudby BUDOU 

DISKVALIFIKOVÁNY bez možnosti stížnosti. Všechna videa musí být před registrací 

zkontrolována CDO. Soutěžní komise (porotci a předseda) znovu zkontroluje videa během 

soutěže. 

Videa, která byla použita na Gala 2020, nelze znovu odeslat! 

Je na každém IDO NMO, aby ověřil taneční čísla předložené od roku 2019 do 

současnosti. 

10. POKYNY PRO NATÁČENÍ VIDEA
Video lze nahrávat kdekoli (na soutěži, tanečním studiu, venku, doma atd.). 

Video musí být ve vodorovné orientaci - na šířku! 

Video 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 - tedy zároveň. 

Žádná jména, žádné tituly, žádná studiová loga u videa - ŽÁDNÝ TEXT! (startovní číslo a 

název choreografie budou poskytnuty porotě při posuzování).  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11. OCENĚNÍ MISTROVSTVÍ KONTINENT vs . 
KONTINENT
2. - 5. KOLO: 
všichni účastníci obdrží online diplom a vybraná ocenění (vybraná porotci / komisí / 

organizátorem): 

- Cena za choreografii 

- Technická cena 

- Faktor „WOW“ 

- Cena za inscenaci 

- Cena za zábavu 

4. KOLO - HOTOVOSTNÍ OCENĚNÍ VE FINÁLE - více než 25 000 EUR 

SOLO (vysoká skóre v jedné kategorii / všech disciplínách): 

V ĚK O VÁ K AT. 1 2 A 

MLADŠÍ 

1. místo 200,00 

2. místo 150,00 

3. místo 100,00 

4. místo 75,00 

5. místo 50,00  

CELKEM 575,00 EURO  

VĚKOVÁ KAT. 13-16 

1. místo 200,00 

2. místo 150,00 

3. místo 100,00 

4. místo 75,00 

5. místo 50,00  

CELKEM 575,00 EURO  

VĚKOVÁ SKUPINA 17 A 

VÍCE 

1. místo 300,00 

2. místo 250,00 

3. místo 200,00 

4. místo 150,00 

5. místo 100,00  

CELKEM 1 000,00 EURO 

DUO (vysoká skóre v jedné kategorii / všech disciplínách): 

V ĚK O VÁ K AT. 1 2 A 

MLADŠÍ 

1. místo 250,00 

2. místo 200,00 

3. místo 150,00 

4. místo 100,00 

5. místo 50,00  

CELKEM 750,00 EURO  

VĚKOVÁ KAT. 13-16 

1. místo 250,00 

2. místo 200,00 

3. místo 150,00 

4. místo 100,00 

5. místo 50,00  

CELKEM 750,00 EURO  

VĚKOVÁ SKUPINA 17 A 

ST. 

1. místo 350,00 

2. místo 300,00 

3. místo 250,00 

4. místo 200,00 

5. místo 150,00  

CELKEM 1250,00 EURO 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SKUPINY (vysoká skóre v jedné kategorii / všech disciplínách): 

V ĚK O VÁ K AT. 1 2 A 

MLADŠÍ 

1. místo 300,00 

2. místo 250,00 

3. místo 200,00 

4. místo 150,00 

5. místo 100,00  

CELKEM 1 000,00 EURO 

   

VĚKOVÁ KAT. 13-16 

1. místo 300,00 

2. místo 250,00 

3. místo 200,00 

4. místo 150,00 

5. místo 100,00  

CELKEM 1 000,00 EURO 

   

VĚKOVÁ SKUPINA 17 A 

ST. 

1. místo 400,00 

2. místo 350,00 

3. místo 300,00 

4. místo 250,00 

5. místo 200,00  

CELKEM 1500,00 EURO 

12. UPOZORNĚNÍ
Tanečníci mohou proti sobě soutěžit v jakékoli kategorii sólo / duo / pár. Mohou předložit 

pouze jedno představení na kategorii a disciplínu. 

Příklad 1 (uvnitř stejného tanečního departmentu): 

PRO MISTROVSTVÍ V ART DEPARTMENTU 

Tanečnice Anička může poslat následující videa: 

Tap: tanečník se může přihlásit do jednoho sóla, jednoho dua  

Jazz: tanečník se může přihlásit do jednoho sóla, jednoho dua 

Orient: tanečník se může přihlásit na jedno sólo, jedno duo 

Skupina: stejný tanečník může vystupovat v několika skupinách různých žánrů, ale stejný 

tanečník může vstoupit do sólového jazzu, sólového stepu, sólového baletu ve stejné 

disciplíně. 

POZNÁMKA: to stejné platí pro STREET DANCES / URBAN CHAMPIONSHIPS a COUPLE 

DANCE CHAMPIONSHIPS 

Příklad 2 (v různých tanečních departmentech): 

Tanečnice Alena může postal video pro show dance solo, hip hop solo a latin style solo. 

Všichni tanečníci tančí na vlastní hudbu. 
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