
CDM PODZIM 2021 - ART, BELLY, COUPLE: 

ART: 

- 2 disciplíny - Contemporary a Jazz - solo (ženy+muži dohromady), duo, malá sk. 

- Věkové kategorie DVK, JVK, HVK 

- Výkonnosti: tř. M (masters) a HB (hobby), časem klidně i více tříd s postupy do 

vyšší třídy dle počtu bodů, záleží na počtu tanečníků, kolik se bude zapojovat 

- SOLO, DUO délka 1 min., dvě předvedení v každém kole, na parketu 14*12m 

současně max. 6 sól a 4 dua (½ vždy vpředu parketu, ½ vzadu, druhá minuta 

naopak), ve finále menší počet (zřejmě 2-3 sóla a 2 dua), zváží se omezení 

akrobacie až na finále 

- MS délka 1:30 min., jedno předvedení  

- HUDBA solo, duo: hudba organizátora  

o a) JVK a HVK solo tř. M – daný určitý počet hudeb na celou sezonu (např. 5-

10, upřesní ještě soutěžní komise), předem nebudou vědět, která bude na 

které kolo (i každá skupinka v rámci kola bude mít jinou hudbu) 

o b) vše ostatní, tedy DVK solo tř. M, všechny hobby solo a všechny dua 

předem dána konkrétní hudba jako byly online cupy 

- HUDBA malá skupina: vlastní hudba 

- 3 žebříčkové soutěže (i třetí v Teplicích bude žebříčková soutěž, nikoli MČR) – 

bodování zvlášť solo, duo, ms s vyhodnocením vítězů žebříčku tř. M při MČR jaro. 

Do budoucna (nikoli ještě letos) možnost propojení soutěží podzim a jaro, tedy jen 

účastník aspoň jedné soutěže v té disciplíně na podzim v tř. M by směl mít na jaře 

choreo na vlastní hudbu, popř. např. jen nejlepších 30 atd. 

- Startovné řádní členové 150 Kč za disciplínu / poplatek evidovaní členové 300 Kč 

za disciplínu, v případě omezení diváků vždy + 100 Kč jako bylo v on-line tour 

BELLY: 

- 1 disciplína – Belly dance/oriental - solo, duo, Belly dance mix - malá sk. (možno 

použít cokoli z belly dance oriental, folk i show samostatně nebo dohromady) 

- Věkové kategorie DVK, JVK, HVK 

- Výkonnosti: tř. M (masters) a popř. v některých kategoriích i HB (hobby), časem 

klidně i více tříd s postupy do vyšší třídy dle počtu bodů, záleží na počtu tanečníků, 

kolik se bude zapojovat 

- SOLO, DUO délka 1 min., dvě předvedení v každém kole, na parketu 14*12m 

současně max. cca. 8 sól a 5 duet (½ vždy vpředu parketu, ½ vzadu, druhá minuta 

naopak), ve finále menší počet, 



- MS délka 1:30 min., jedno předvedení  

- HUDBA solo, duo: hudba organizátora  

o a) JVK a HVK solo tř. M – daný určitý počet hudeb na celou sezonu (např. 3-

5, upřesní ještě soutěžní komise), předem nebudou vědět, která bude na 

které kolo (i každá skupinka v rámci kola bude mít jinou hudbu) 

o b) vše ostatní, tedy DVK solo tř. M, všechny hobby solo a všechny dua 

předem dána konkrétní hudba jako byly online cupy 

- HUDBA malá skupina: vlastní hudba 

- 3 žebříčkové soutěže (i třetí v Teplicích bude žebříčková soutěž, nikoli MČR) – 

bodování zvlášť solo, duo, ms s vyhodnocením vítězů žebříčku tř. M při MČR jaro. 

Do budoucna (nikoli ještě letos) možnost propojení soutěží podzim a jaro, tedy jen 

účastník aspoň jedné soutěže v té disciplíně na podzim v tř. M by směl mít na jaře 

choreo na vlastní hudbu, popř. např. jen nejlepších 30 atd. 

- Startovné řádní členové 150 Kč za disciplínu / poplatek evidovaní členové 300 Kč 

za disciplínu, v případě omezení diváků vždy + 100 Kč jako bylo v on-line tour 

COUPLE: 

- 2 disciplíny ze Salsa, Bachata, popř. i Latin Style - solo (ženy+muži dohromady), 

duo, malá skupina 

- Věkové kategorie DVK, JVK, HVK 

- Výkonnosti: tř. M (masters) a popř. v některých kategoriích i HB (hobby), časem 

klidně i více tříd s postupy do vyšší třídy dle počtu bodů, záleží na počtu tanečníků, 

kolik se bude zapojovat 

- SOLO, DUO délka 1 min., dvě předvedení v každém kole, na parketu 14*12m 

současně max. cca. 8 sól a 5 duet (porota chodí), ve finále menší počet,  

- MS délka 1:30 min., jedno předvedení  

- HUDBA solo, duo: hudba organizátora  

- HUDBA malá skupina: vlastní hudba 

- 3 žebříčkové soutěže (i třetí v Teplicích bude žebříčková soutěž, nikoli MČR) – 

bodování zvlášť solo, duo, ms s vyhodnocením vítězů žebříčku tř. M při MČR jaro. 

Možnost propojení soutěží podzim a jaro, tedy např. jen nejlepších 12 z tř. M by se 

mohlo přihlásit na MČR jaro v příslušné disciplíně. 

- Startovné řádní členové 150 Kč za disciplínu / poplatek evidovaní členové 300 Kč 

za disciplínu, v případě omezení diváků vždy + 100 Kč jako bylo v on-line tour 

 


