
 
 

 
ZPRAVODAJ CDM JIŽNÍ ČECHY 2.4.2022 

 
 
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci,  
jsme velmi rádi, že je tu konečně RESTART SOUTĚŽÍ, a že jsme dostali opět důvěru organizovat 
regionální kolo CZECH DANCE MASTERS pro Jihočeský kraj. Dovolte, abychom Vám přiblížili, 
jak to bude v místě soutěže vypadat, tedy doplnit propozice a harmonogram, které jste již 
určitě dostali. Reagujeme tak i na Vaše časté dotazy.  
Pokud Vás bude ještě cokoli zajímat, volejte Šárku Budošovou na tel. 774334364. 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  
SPORTOVNÍ HALA 
STROMOVKA 1216/12  
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
 
Otevření haly:  7:00 hod  
 
Parkování:    
parkoviště u sportovní haly 
parkoviště u Kauflandu 
parkoviště u zimního stadionu 
parkoviště u Výstaviště 
 
 
VSTUPNÉ: 
250 Kč – dospělí, děti od 15ti let 
150 Kč – děti 6-14 let, ZTP, důchodci nad 65 let 
Zdarma: děti do 5ti let včetně 
Vstupenky: možnost zakoupení na místě, předprodej bude probíhat na recepci TC Move 21 
na adrese Pražská tř. 67, naproti IGY za Družbou od 21.3. do 31.3. v čase 14:30- 18.  
Informace k předprodeji obdržíte na tel. 774334364 (Šárka Budošová), telefonicky lze 
domluvit i jiný čas vyzvednutí.    
 
Šatny: rozpis bude na místě a pověřená osoba bude tanečníky navádět (část skupin bude 
umístěna v šatnách a část v zadním běžeckém koridoru, kde budou připraveny boxy ze židlí). 
V šatnách ani boxech si  během soutěže nenechávejte nic cenného!!!!! Pořadatel za 
odložené cennosti neručí. 



ZÁZEMÍ HALY: 
Stravování:  

- přímo v prostorách haly bude otevřeno občerstvení, které bude pod záštitou našeho 
osvědčeného  partnera BISTRO KOBLIHA 

- ca 500 m – Kaufland (potraviny i restaurace) 
- ca 500 m – centrum města, kde je řada restaurací a kaváren 

 
DANCE PHOTO PETR „KRUPÍK“ KRUPIČKA 
Nabídka profi focení – fotky bude možné si prohlédnout po skončení dané kategorie ve 
stánku a fotky si objednat, platba pouze hotově.  
Speciální nabídka pouze pro vedoucí kolektivů:  
Vedoucí si mohou dopředu objednat kolekci všech fotek cca 50 ks od 1 choreografie za 
paušál 250 Kč.  (máte-li v soutěži např. 8 choreografií, můžete si dopředu objednat fota 
všech za 8x250 Kč) 
Objednávky speciální nabídky posílejte na email: krupik.p@seznam.cz 
 
CR PRODUCTION 
CR PRODUCTION zajišťuje oficiální videozáznamy soutěží CDM. Tyto video záznamy budou ke 
zhlédnutí a stažení za poplatek do 3 dnů po soutěži. Disciplína 200 Kč s DPH, cely den 310 Kč 
s DPH. 
Link na eshop: https://crproduction.eu/ 
  
 
PRŮBĚH SOUTĚŽE 
Otevření haly: 7:00 hod 
 
Prostorovky: 8: 10-10:00 hod  - viz. rozpis prostorových zkoušek 
 
Porada vedoucích klubů: 10:15 hod – ve vestibulu SH 
 
Zahájení soutěže: 
10:30 hod – slavnostní zahájení 

- představení souborů  
- představení poroty 
- představení partnerů soutěže 

 
10:45 – začátek tanečního klání- POZOR ZMĚNA!!!!  
 
 
Parket: černý baletizol, plocha min 12x 14 m, příchod  (z pohledu poroty)  zprava, odchod 
doleva. Prosíme všechny, aby IHNED po odtančení uklidili rekvizity a nenechávali je u 
parketu. Moc děkujeme. 
 
CEREMONIÁLY: 
Narozeniny – kdo bude mít v daný den narozeniny, nahlásí se u prezence soutěže a dostane 
malý dárek 



Ceny pro tanečníky: medaile na prvních 3 místech, pro 1. místa dárkové koše, pro všechny 
ostatní sladkosti a něco na zub ( při vyhlašování – 6.-4. místo – stačí jen zástupce klubu, 3.-1. 
místo – nastoupí celý kolektiv k předání medailí a cen) 
 
PREZENCE: 
I letos probíhá pouze formou tzv. DCS prezence. Nezapomeňte tedy včas provést tuto prezenci 
přes DCS CDO, tedy stejnou formou, jakou se provádějí přihlášky. V případě, kdy nejsou žádné 
úpravy oproti přihláškám, není třeba již prezenci nijak potvrzovat.  
Termín ukončení prezence je ve středu 30.3.2022 ve 24 hodin (půlnoc).  
POZOR!!! Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být na soutěži 
připraven minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (dle zveřejněného 
harmonogramu)!!! 
 
 
POSTUP NA MÍSTĚ PŘED SOUTĚŽÍ: 
Pověřená osoba kolektivu přijede na soutěž, u pokladny má připravený přehled startovného, 
po jeho uhrazení dostane doklad o zaplacení a v počtu zaplacených startujících pásky, na 
základě kterých budou pak Vaši tanečníci vpuštěni do haly (za každou formaci je 1 páska navíc 
zdarma). Zde také zjistí rozpis šaten. Dále jde ke sčitateli, pokud má k odhlášení případné 
soutěžní jednotky, které, byť jsou zaprezentovány, tak nebudou soutěžit (ovšem nemá vliv na 
platbu startovného), nebo k vedoucímu soutěže, pokud má změny ve složení formací, kterému 
předá čestné prohlášení o změně v SJ.  
Pokud nevyužil kolektiv uploadu hudby, zanese svůj nosič zvukaři, popř. se u něj zastaví pro 
kontrolu, zda je upload ok. Pak se již věnuje přípravě tanečníků na soutěž.  
I v letošním roce bude probíhat na regionálním kole rozborový seminář s porotci, takže využijte 
skvělé možnosti pobavit se o Vašich choreografiích s porotci, co nebylo ono, co byste mohli 
zlepšit ap 
 
Rozborový seminář pro disko a art: po skončení pásma v ca 15 hod 
Rozborový seminář pro street: po skončení soutěže v ca 19:30 hod 
 
 
DŮLEŽIZÉ KONTAKTY: 
Dalibor Stano – vedoucí soutěže – tel. 602 330 520 
Šárka Budošová – zástupce organizátora – tel. 774 334 364 (předprodej, organizační 
záležitosti) 
 
Přejeme pevné nervy při posledních přípravách a těšíme se na Vás v sobotu 2.4. v Českých 
BudějovicíchJ 
 
 
      Za pořadatelský tým  MOVE 21 
 
 
          Lenka Čondlová 


