
Zdravíme Vás,

po tříleté odmlce je nám velkým potěšením Vás pozvat na třetí ročník WDA Dance 
Force! Těšíme se a uděláme maximum pro splnění kvalit tradiční ligové soutěže 
Czech Dance Masters. 

Místo a den konání:
Druhá zemská liga Moravy proběhne v sobotu 8.října 2022 v Olomouci.

Adresa sportovní haly:

Sportovní hala Univerzity Palackého v Olomouci
U Sportovní haly 2, 772 00 Olomouc



Parkování:
Přímo před halou se nachází velké parkoviště. Dále je možnost zaparkovat u finančního úřadu. 
Viz. Mapa.



Platba startovného, ID pásky:
Přímo ve vstupní hale se bude nacházet pokladna pro platbu startovného. 
Identifikační pásky musí mít na ruce každý tanečník před vstupem do haly i po celou dobu 
soutěže.

Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky v počtu jeden volný vstup na každých 20 
zúčastněných tanečníků.

Šatny:
Info o umístění šatny Vašeho klubu dostanete při platbě startovného. Šatny budou označeny 
logem příslušné taneční školy.

Zdravotník:
Pověřený zdravotník se bude nacházet přímo u parketu.

Občerstvení:
V hale se nachází restaurace, která bude otevřená od 9:00. Stánek s bubbletea, kávou a dalším
občerstvením bude otevřený od 6:30 a najdete ho ve vstupní hale.



Na co se můžete těšit?

Stage:
Taneční parket pokrytý baletizolem. Balónková vstupní brána na parket a umělé osvětlení 
parketu.

Warming zóna:
Spousta prostoru na zahřátí a vyzkoušení Vašich choreografií. 

Hudba:
Streetaře určitě potěší přítomnost DJe Erika Botura a diskaře ten nejlepší výběr známých disco 
minutovek.

Foto:
DANCEPHOTO s možností zakoupit foto na dalších soutěžích podzimní tour CDM.
Vzhledem ke konání zemské ligy v Čechách nebude přítomen oficiální stánek přímo na soutěži. 
Za to bude přítomen samotný fotograf Petr Krupik a už se moc těšíme na zachycené momentky
z jeho objektivu. 

Video:
Letošní novinkou bude spolupráce s mediální agenturou Kontrast (ig: kontrast_entertainment), 
která bude zachycovat momenty z tanečního parketu. Mimo to se můžete těšit na záběry a 
rozhovory s tanečníky a trenéry přímo z backstage. V průběhu celého dne budeme natočený 
materiál průběžně sdílet ve stories na našem instagramu wda_brno



Dětský koutek:
Kousek od parketu bude k dispozici improvizovaný dětský koutek pro nejmenší.

Ceny:
Originální medaile pro první tři místa ve všech kategoriích. Trofeje pro první tři místa za malé 
skupiny a pro první tři místa v kategorii Disco All in Black. Dále diplomy a spousta cen od 
našich partnerů. 

I letos vyhlásíme nejúspěšnější klub v disco dance a v hip hopu. Dva kluby, které získají největší
počet bodů na základě počtu získaných medailí, dostanou do své sbírky krásnou trofej. 



NOVINKA!
Vítězové sól a duet (kromě disciplín: pohár disco sólo muži, hip hop hobby a basic school) 
získají speciální edici triček na památku.



Porota:
Složená ze zkušených profíků v daném oboru:
Disco Dance: Pavla Kucharczyková, Soňa Bandúrová Kardošová, Katarína Kotúčová, Dita 
Hejníková a Adéla Kratochvílová
Hip Hop: Lenka Sochorová, Sára Ďurajková, Veronika Dedík, Michaela Šponerová a Nicol 
Schindler

Moderátor:
Celým dnem Vás bude provázet hlavní činitel 
celé akce – Vilém Vidras

Těší se na Vás organizátorský tým WDA!


