
ZMĚNA SYSTÉMU SOUTĚŽÍ LIGY:

(příloha kalendáře ligy 2015/16)

Jak asi víte, tak ohledně ligy se mnoho času diskutovalo a v DD i HH se nakonec sešly 2
návrhy změn systému ligy (a mnoho dalších změn, které se však týkají obsahu soutěží,
nikoli systému, ty se tedy budou diskutovat ještě dál). Komise DD nakonec zvolila mírně
upravený stávající systém, tedy 3 extraligy, 4 zemské ligy a MČR, přičemž chtěla ideálně
končit ligu do vánoc. Komise HH byla méně jednoznačná, ale spíše se klonila k novému
systému s tím, že by uvítala více soutěží, pokud by šly uspořádat. Nakonec se schválil
kompromisní návrh, tedy zachování DD extralig a přidání HH soutěží, přitom s ukončením
ligy do vánoc. Snaha byla vyhovět maximu požadavků a přání jednotlivých disciplín... 

Změny DD:

Do každé extraligy budou mít za sebou obě země stejný počet zemských lig, tedy nově i v
té poslední, tím pádem s poslední extraligou bude v jedné zemi o jednu zemskou ligu
navíc, což nevadí, protože pak již není extraliga a při překlápění žebříčku dojde opět k
rozdělení do tříd dle pořadí v jednotlivých zemích zvlášť, navíc každý rok se to střídá...

Jedna z extralig je plánovaná na Dance Life Expo, kam je přeřazena i MČR DD freestyle,
aby toho na MČR DD nebylo pro tyto jednotlivce moc a bylo to pro ně na podzim, kdy
trénují freestyle i na mezinárodní soutěže. Snad bude pro všechny zpestření představit se
na této mega akci DLE, byť to bude v pátek...

Zemské ligy budou opět v jeden den s hip hopem, samozřejmě však jako do teď zvlášť,
tedy každý část dne... Naopak extraligy budou o samotě, nikoli v balíčku s hip hopem...

Změny HH:

Změny lze nejjednodušeji popsat jako přechod na systém ala dnešní MINI, tedy pouze
zemských  lig,  konkrétně  3  zemských  lig,  kde  by  tančili  tanečníci  odděleně  ve  svých
zemích, ale ve všech třídách (přesněji sloučeni do jedné třídy ligy a k tomu hobby), tedy
včetně těch nejlepších!!! Zemské ligy budou opět v jeden den s disco dance, samozřejmě
však jako do teď zvlášť, tedy každý část dne, jen tak lze tento druh soutěží momentálně
ufinancovat... MČR pak bude o to zajímavější, protože se utkají tanečníci z obou zemí o
tituly... A MČR bude do vánoc!!! 

Změny street battle:

Nově budou 3 street battly (možnost bodování s vyhodnocením na MČR jako DD a HH) a
MČR již v půli ledna... Jedna ze soutěží je plánovaná na Dance Life Expo, což snad bude
pro všechny zpestření představit se na této mega akci... 


