
Dana Klasová
E-MAIL:

604 935 655
Daniela Jedličková
Martin Brejša

dcs.czechdance.org

St - 27. 4. 2022 - 23:59

Černá

7:30-8:45 prostorové zkoušky (pouze MINI)

max. v 21:00 hod. předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín JVK
max. ve 22:00 hod. předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín HVK, HVK 2
Výše uvedený harmonogram nelze považovat za závazný! Přesnější časový harmonogram bude sestaven po uzávěrce přihlášek na základě skutečného počtu 
přihlášených soutěžících, zveřejněn na www.czechdance.org a zaslán e-mailem kolektivům. Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být 
na soutěži připraven minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (podle zveřejněného harmonogramu)!

UZÁVĚRKA PREZENCE:
OCENĚNÍ dle SaTP: Diplomy, medaile

Baletizol

max. v 20:00 hod. předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín DĚTI

DALŠÍ OCENĚNÍ:

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

7:00 otevření místa konání soutěže

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:

PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ TANEČNÍ SOUTĚŽE
cca v 13:00 hod předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků disciplín MINI

Věcné ceny

DRUH TANEČNÍ PLOCHY:

9:00

Přihlášení do soutěže probíhá ONLINE prostřednictvím

BARVA TANEČNÍ PLOCHY:

Základní: 250 Kč - Zlevněné: 150 Kč děti do 12 let a senioři+70 - Zdarma: ZTP,ZTTP a děti do 5 let

Hradí se hotově na místě v den 
konání soutěže, nebo předem na 
účet viz. níže.PŘÍSPĚVEK-evidovaný člen CDO:                   

(před soutěží může být veden jako nečlen)

STARTOVNÉ-řádný člen CDO:

Gorky (SVK), Katarína Chilli Čillíková (SVK), Nataša Čápová (SVK), Domino Hašek, 
Ondřej Švec, Zuzana Zizoe Veselá

nebo

7:15-8:15 odmazávání zaprezentovaných SJ, které nebudou startovat
8:15 porada odborné poroty
8:45 porada vedoucích tanečních kolektivů

POROTA STREET:

Pá - 15. 4. 2022 - 23:59

Startovné / příspěvek evidovaného člena se hradí buď hotově v den a na místě konání soutěže nebo předem na účet 
1081107575/5500, jako VS uveďte ident. číslo CDO vašeho kolektivu, do poznámky název kolektivu.                                      
Na soutěž je nutné přinést doklad – potvrzení – o provedené platbě. Platba musí být shodná s částkou uvedenou v 
přehledu startovného a příspěvků evidovaných členů k termínu uzávěrky prezence! Faktury k platbám budou zasílány na 
vyžádání!

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

300,- Kč / disciplína, zdarma pro disciplíny (*1)

UZÁVĚRKA REGISTRACE:
PŘIHLÁŠENÍ:

VSTUPNÉ:
150,- Kč / disciplína, zdarma pro disciplíny (*1)

DRUH SOUTĚŽE: Zemské kolo Čechy - Street

DATUM KONÁNÍ: 30. 4. 2022 - MINI + DVK + HVK,  STREET MIX pohár    1. 5. 2022 - JVK + HVK2 + PRODUKCE

MÍSTO KONÁNÍ: SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 05 Praha 10

MODERÁTOR: Barbora Guzdková SČITATEL SOUTĚŽE:

ŘEDITEL SOUTĚŽE: Viktor Šťastný dana.klasova@seznam.cz

TELEFON:
VEDOUCÍ SOUTĚŽE: David Nováček PŘEDSEDA POROTY:

ZÁSTUPCE ORGANIZÁTORA:B.D.S. Academy Praha



DRUH SOUTĚŽE (*2)

zemské kolo

zemské kolo

zemské kolo

zemské kolo

zemské kolo

zemské kolo

zemské kolo

zemské kolo

Pohárová soutěž

*3 = Tato disciplína je otevřena pro kolektivy z celé ČR. Jedná se o nepostupovou pohárovou soutěž.

DOSPĚLÍ 2 STREET FORMACE (*1) extraliga dospělí 2

STREET:

děti, junioři, dospělí

VÝKONNOST VĚK

DISCIPLÍNY 

extraliga, 2. liga

DOSPĚLÍ 2 HOBBY STREET FORMACE (*1) hobby dospělí 2

STREET DANCE MALÉ FORMACE extraliga děti, junioři, dospělí

STREET SHOW FORMACE extraliga, 2. liga děti, junioři, dospělí

STREET DANCE FORMACE

DISCIPLÍNA

Vysvětlivky:

*2 = Zemské kolo - v této disciplíně je účast na zemském kole povinná pro postup na MČR.

*1 = Tato disciplína je otevřena pro všechny kluby z Čech, bez nutnosti absolvování Regionálního kola.

hobby mini, děti, junioři, dospělí

STREET SHOW PRODUKCE (*1) extraliga bez omezení

HOBBY STREET FORMACE hobby mini, děti, junioři, dospělí

HOBBY STREET DANCE MALÉ FORMACE

SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY:
STREET MIX FORMACE (*3) pohár děti, junioři, dospělí



Schválil: soutěžní úsek CDO Datum zveřejnění propozic, popř. jejich poslední změny :  27.4.2022

Popis disciplíny STREET MIX FORMACE je přílohou těchto propozic.

www.facebook.com/czechdancemasters

web CDO - www.czechdance.org

evidence členů, přihlášení na soutěže - dcs.czechdance.org

PŘIHLÁŠENÍ:

ÚČAST NA SOUTĚŽI:

vše ohledně členské základny - spravniusek@czechdance.org - 603 995 207

Prezence se provádí pouze přes DCS CDO, tedy stejnou formou, jakou se provádějí přihlášky. V případě, kdy nejsou žádné úpravy oproti přihláškám, 
není třeba již prezenci nijak potvrzovat. Do termínu ukončení prezence je v mimořádných případech možná dodatečná prezence SJ, které nebyly na 
soutěž v termínu pro přihlášení řádně zaregistrovány! Dále je také možné odhlášení SJ, které byly na soutěž v termínu pro přihlášení řádně 
zaregistrovány a soutěže se nebudou účastnit.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE:

KONTAKTY:

Při úpravách SJ formací může dojít pouze k odebrání tanečníků, doplnění SJ o náhradníky, kteří již jsou součástí dané SJ. Přidání tanečníka (není-li 
součástí SJ) je pouze na základě Čestného prohlášení předaného před zahájením příslušné disciplíny Vedoucímu soutěže!  Na místě je povinnost 
nahlásit v čase pro odmazání soutěžních jednotek u sčitatele ty SJ, které nebudou soutěžit, přestože byly zaprezentovány. V případě, že v tomto čase 
nebudete na soutěži, je třeba zaprezentované SJ odhlásit nejpozději 2 hodiny před plánovaným začátkem příslušné disciplíny (dle zveřejněného 
harmonogramu)!!!  Přihlášení tzv. “na místě“, tedy v den konání soutěže sčitatelským týmem soutěže, je možné nejpozději 1 hodinu před oficiálním 
zahájením soutěže, nebo nejpozději 3 hodiny před plánovaným začátkem příslušné disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!!!  Uvedené je 
zpoplatněno částkou 1500,- Kč za každou takto přihlášenou soutěžní jednotku. Jiné změny v SJ a žádné změny v platbách startovného na soutěži 
nebudou možné!   

Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby Czech Dance Organization, z. s., 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.                                                                                                                                                                                                                                                       
Upozornějume všecny návštěvníky, že na soutěži se pořizují fotografie a natáčí videodokumentace pro zpravodajské účely.                                                                                                                                                                    
Organizátor ani pořadatel neručí za osobní věci na soutěži.                                                                                                                                                                                                                                                             
Organizátor stanovil PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten, převlékáren a odkládacích ploch pro soutěžící.

Pokud taneční kolektiv v termínu pro přihlášení nezaregistroval žádnou SJ, musí požádat o dodatečné přihlášení formou prezence (emailem na 
soutezniusek@czechdance.org ), který tuto prezenci SJ za kolektiv provede. Tato služba je však ZPOPLATNĚNA dle platného Finančního řádu CDO 
(200,- Kč za každou přihlášenou nebo odhlášenou SJ). Žádost o tuto prezenci musí být zaslána, společně s dokladem o zaplacení poplatku, na soutěžní 
úsek nejpozději do 11.00 hod. v den ukončení prezence. Přihlášení SJ do soutěže musí vždy korespondovat s danými soutěžními a technickými pravidly 
(SaTP) a těmito propozicemi. POZOR!!! Nastavení DCS registračního systému CDO nemusí hlídat všechny parametry!!! Odpovědní zástupci tanečních 
kolektivů nebo tanečníci bez klubové příslušnosti zodpovídají za přihlášení SJ v souladu s pravidly!!

Do soutěže je možné v rámci registrací také nahrát hudbu k choreografii. Hudbu je třeba nahrát do soutěže nejpozději do termínu uzávěrky prezence. 
Vždy je nutné mít s sebou fyzicky na soutěži také náhradní zvukový nosič s hudbou. 

vše ohledně soutěží - soutezniusek@czechdance.org - 773 997 063

STARTOVNÉ /ŘÁDNÝ ČLEN/, PŘÍSPĚVEK /EVIDOVANÝ ČLEN/:

ODLIŠNOSTI VŮČI SOUTĚŽNÍM A TECHNICKÝM PRAVIDLŮM /SaTP/ 

UPLOAD:

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 (v mimořádných případech je možné zaprezentování SJ i bez předchozího přihlášení, stejně jako mimořádná přihláška „na místě“). Soutěž 
zemského kola je určena pro taneční kolektivy z Čech, viz druh soutěže. Pohárové soutěže jsou určeny pro taneční kolektivy z celé ČR.                                                                                                                                                                                                    
Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu zúčastněných soutěžních jednotek.                                                                                                                                                                    
U vícedenních soutěží má každý soutěžící mladší 18 let nárok na volný vstup po celou dobu soutěže.

PREZENCE:

ZMĚNY V SJ NA MÍSTĚ, DODATEČNÁ "PŘIHLÁŠKA NA MÍSTĚ":

Po provedení přihlášek SJ do soutěže se pověřené osobě, která 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 pověřená 
osoba organizátorovi na místě uhradit (v případě předchozí platby na BÚ musí dojít na místě dle tohoto přehledu k finančnímu vyrovnání).


