
CDO DANCE LIFE TOUR FORMACÍ 2015

 zast. Mgr. Miluší Petrovou, prezidentkou CDO, z.s.

PÁTEK 15. 5. 2015

7:15-7:45 prostorové zkoušky (pouze formace DVK)

Výše uvedený časový harmonogram je pouze PŘEDBĚŽNÝ, nelze ho považovat za závazný!

Přesnější časový harmonogram bude sestaven po uzávěrce přihlášek na základě skutečného počtu přihlášených tanečníků. 

Ten bude 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)!

Postupové klíče na soutěži budou uvolněny dle rozhodnutí organizátora, vedoucího soutěže a předsedy poroty.

Disciplíny jsou stanoveny SaTP Belly a SaTP formací 2015.

telefon: 774 829 018

vedoucí soutěže: David Nováček předseda poroty: Miluše Petrová

Miluše Petrová, Jiří Buroň

moderátor: Tereza Tobiášová sčitatel soutěže: Martin Brejša, Denisa Roštejnská

7:00

         

Personální obsazení soutěže:

Pořadatelem soutěže je Czech Dance Organization, z. s., se sídlem v Praze, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00

organizátor soutěže: Barbora Guzková zástupce organizátora: Barbora Guzdková

ředitel soutěže: Jiří Pavlík e-mail: b.guzdkova@gmail.com

PÁTEK 15. 5. 2015

Druh soutěže:  Mistrovství České republiky BELLY

Místo konání: SH, Koperníkova 1174, 735 81 BOHUMÍN

otevření místa konání soutěže

7:15-8:15

7:15 porada odborné poroty

odmazávání zaprezentovaných SJ, které nebudou startovat

odborná porota:

Harmonogram soutěže:

7:45 porada vedoucích tanečních kolektivů

BELLY Lucie "Fatima" Štumpfová, Mila El Kral, Lenka "Badriyah" Zychová

8:00 předpokládané zahájení taneční soutěže

max. v 17:00 předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků 
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MČR - IDO

Belly dance - formace - Mistrovská 

Extraliga (CDO DLT 2015) děti, junioři, dospělí kraj - země - MČR - IDO

Belly dance - produkce věk nerozlišen MČR - IDO

Belly mix - malá skupina, formace věk nerozlišen

diplomy:

finálová umístění                                                                                                                                                

solo, duo - pro každého člena SJ                                                                                                                              

malé skupiny, formace a produkce - 1 pro celou SJ)

medaile:

1.-3. místo (pro každého člena SJ) navíc malá skupina, formace a produkce pro                                  1 

choreografa

Přihlášení na soutěž, účast v soutěži, startovné/ příspěvek krátkodobého člena:

Přihlášení do soutěže prostřednictvím www. czechdance.org

Termín přihlášení:
PÁTEK 8. 5. 2015 ve 24:00 

hod.

Termín pro ukončení 

prezence:
STŘEDA 13. 5. 2015 ve 24:00 hod.

Vstupné:

základní vstupné: 180 Kč na den nebo 490 Kč/3 dny

snížené vstupné: 110 Kč

vstupné zdarma: děti do 6ti let, ZTP

Belly dance/ Oriental - solo

children, juniors, adults I., 

adults II., seniors

Disciplíny:

Pátek 15. 5. 2015

Na základě reálných přihlášek se dle rozhodnutí organizátora, vedoucího soutěže a předsedy poroty povoluje spojit málo obsazené 

disciplíny a kategorie. 

Show Belly dance/ Oriental Show           - 

solo

Show Belly dance/ Oriental Show           - 

duo, malá skupina

MČR - IDO

Belly dance/ Oriental - duo, malá 

skupina

children, juniors, adults, 

seniors MČR - IDO

children, juniors, adults I., 

adults II., seniors MČR - IDO

children, juniors, adults MČR - IDO

                    Prezence pouze přes DNS, 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 (se souhlasem vedoucího 

soutěže) 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. Pokud však taneční kolektiv v termínu 

pro přihlášení nezaregistroval žádnou SJ, musí o toto požádat emailovou formou soutěžní úsek (email: 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) a žádost o tuto prezenci musí být zaslána na formuláři emailové prezence (společně s dokladem o 

zaplacení poplatku) na soutěžní úsek nejpozději do 11.00 hod. v den ukončení prezence.

                     Při úpravách SJ formací může dojít pouze k odebrání tanečníků, doplnění SJ o náhradníky, kteří již jsou součástí  formace. 

Přidání tanečníka (není-li součástí SJ) je stejné jako loni, a to pouze na základě čestného prohlášení  předaného před zahájením příslušné 

disciplíny předsedovi poroty! Na soutěži pak již pouze platba dle přehledů startovného a příspěvků krátkodobých členů, připravených na 

základě DNS prezence, nebude tedy probíhat prezence na místě! Na místě bude pouze 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)!!! Jiné 

změny v SJ a žádné změny v platbách startovného na soutěži tedy nebudou možné! Přihlášení tzv. “na místě“, tedy v den konání soutěže 

sčitatelským týmem soutěže, je možné pouze 1 hodinu před oficiálním zahájením soutěže a se souhlasem Vedoucího soutěže a 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 účastníci soutěže berou na vědomí, že mohou být Vedoucím soutěže a Předsedou poroty kontrolováni dle 

poháry/ trofeje: 1.-3. místo (pouze pro SJ malá skupina, formace, produkce - 1 pohár)

Technické podmínky:

druh taneční plochy: baletizol

barva taneční plochy: černá

Ocenění:



Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby Czech Dance Organization, z. s. (CDO, 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 č i choreografů na jakoukoli 

odměnu či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu v neomezeném počtu vysílání nebo zveřejnění na území celého světa. CDO, z.s. může tato práva převést na třetí 

osoby, které nesmějí porušit právo na čest a lidskou důstojnost. Organizátor ani pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD popřípadě MP3 přehrávače, fotografické 

přístroje, videokamery, osobní cennosti a věci atd.) Návštěvníkům akce je umožněno pořizování zvukových a obrazových záznamů VÝHRADNĚ ve VYHRAZENÝCH 

PROSTORÁCH konání soutěže. Tato služba není zpoplatněna.

Organizátor stanovil PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten a odkládacích ploch pro soutěžící.

Datum zveřejnění propozic: 28. 4. 2015

200,-Kč/ disciplína (solo, duo)                                                           

100,-Kč/ disciplína (malá 

skupina, formace, produkce)

Po provedení přihlášek SJ do soutěže se pověřené osobě, která provádí digitální registrace prostřednictvím www.czechdance.org, vygeneruje tzv. „přehled startovného a 

příspěvků krátkodobých členů“ za daný taneční kolektiv. K tomuto přehledu na webových stránkách bude mít přístup také organizátor, který si jej po uzávěrce přihlášek z 

webových stránek stáhne. Dle tohoto přehledu provede pověřená osoba za taneční kolektiv úhradu startovného a příspěvku krátkodobých členů v případě platby převodem 

na BÚ. Po ukončení prezence bude vždy vytisknut organizátorem aktuální přehled startovného a příspěvků krátkodobých členů dle skutečně odprezentovaných SJ. Tuto 

konečnou částku startovného a příspěvku krátkodobých členů 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).

Doplňkové informace:

startovné - řádný  člen CDO                               způsob úhrady: hotově na místě v den konání soutěže

příspěvek - krátkodobý člen CDO                               

200,-Kč/ disciplína (solo, duo, 

malá skupina, formace, 

produkce)                                                           

způsob úhrady: hotově na místě v den konání soutěže

soutěži nebudou možné! Všichni účastníci soutěže berou na vědomí, že mohou být Vedoucím soutěže a Předsedou poroty kontrolováni dle 

par. 4.5. SaTP formací - kontrola správnosti zařazení tanečníka do věkové kategorie. Kontroly budou probíhat na všech soutěžích CDO, z.s. 

                      Soutěže se mohou zúčastnit řádní a krátkodobí  členové  CDO, kteří jsou v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a v termínu 

pro prezenci zaprezentováni na soutěž (v mimořádných případech, se souhlasem vedoucího soutěže, je možné zaprezentování SJ i bez 

předchozího přihlášení, stejně jako mimořádná přihláška "na místě").   Soutěž disciplín formací DLT 2015  je určena pro taneční kolektivy z 

celé ČR, které postoupily z daných zemských kol formací.  Soutěže ostatních disciplín se mohou zúčastnit řádní i krátkodobí členové CDO, 

kteří jsou v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a v termínu pro prezenci řádně zaprezentováni do soutěže (v mimořádných případech, 

se souhlasem VS, je možné zaprezentování SJ i bez předchozího přihlášení).                                                                                                                                                                                                                         

Nebudete-li se účastnit soutěže jako řádní členové CDO, ztrácíte možnost účasti na mezinárodních soutěžích IDO. Reprezentovat na IDO 

soutěžích mohou pouze tanečníci, kteří mají v den konání soutěže MČR vyřízeno řádné členství v CDO.                                                                             

V taneční sezoně jaro 2015 bude spuštěna možnost nahrávání choreografií do soutěže prostřednictvím upload serveru (popsáno v 

Metodickém pokynu pro užívání upload serveru).


