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OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR V SALSE SVAZU UČITELŮ TANCE 

POROTA:  Balogh - Concepción - Němeček - Paulů - Przyhoda - Daučíková - Hodosiová 

PROPOZICE 

Název soutěže:   Otevřené mistrovství ČR SUT v salse / Czech Open SALSA Championship by SUT 

Termín konání:  Sobota 26. března 2016 

Místo konání:  Kulturní dům Dubina, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 

 

Soutěž se koná pod záštitou 

poslance Poslanecké sněmovny PČR a zastupitele města Pardubic p. Martina Kolovratníka 

a za příspěvku Pardubického kraje. 

 

Účast v soutěži:   Do soutěže se mohou přihlásit všechny taneční páry z ČR i zahraničí, které se zabývají 

tancem salsa a splňují podmínky Soutěžního řádu SUT, těchto propozic a vyhovují některé 

z kategorií. Podmínkou účasti není  členství v jakékoliv taneční organizaci. 

  Dospělí (Věk staršího v páru v roce konání soutěže 16 - 120 let) 

  Junioři (Věk staršího v páru v roce konání soutěže 12 - 15 let) 

Pořádané soutěže: Mistrovství ČR SUT  v salse - Dospělí 

  Mistrovství ČR SUT  v salse - Junioři 

(Pokud se do juniorské kategorie nepřihlásí alespoň 6 tanečních párů, bude tato sloučena 

se soutěží dospělých. Titul bude udělen, pokud se účastní alespoň tři páry z této 

kategorie) 

Soutěž se bude konat dle těchto propozic, soutěžních pravidel a obecných pravidel  SUT. 

Vedoucí soutěže: Jan Dvořák, Jiří Plamínek 

Sčitatel, sekretář: Hana Černá 

Porota:   Ivan Balogh, Jorge Concepción, Michal Němeček, Jiří Paulů,  

   Agnieszka Przyhoda,  Ina Daučíková,  Sisa Hodosiová 
Hudební doprovod:   Jozef Harangozó, Karel Vávra 

Ceny:   Diplomy pro všechny finálové páry, věcné ceny a poháry pro páry na 1-3 místě.  

Pořadatel:  Svaz učitelů tance ČR, z.s.;  Bohemian Salsa a Taneční škola Plamínek 

 

Kontakt:  p. Dvořák 724 253 889, mail salsa2016@sut.cz  

Přihlášky do soutěže:  mailem na salsa2016@sut.cz 

Termín přihlášení: do 11. března 2016 

Časový harmonogram: Předpokládaný začátek soutěže od 17h, přístup do sálu a prezence od 16:10 do 16:50. 

Časový harmonogram bude přihlášeným soutěžícím zaslán mailem po uzavření přihlášek. 

   Po skončení soutěže animační program pro diváky a salsotéka pro všechny! 

Startovné:   120,- Kč / taneční pár, předem nepřihlášení 120,-Kč/os. Startovné se hradí na místě. 

Úhrada nákladů: Porotě a funkcionářům dle dohody. Taneční páry si náklady hradí sami. 
 

Propozice vydal a schválil:   Svaz učitelů tance ČR, z.s. , Dana Pavelková, pověřený člen presidia SUT dne 7.2.2016  č.j. S260316 
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Přihláška na MČR v salse 26.3.2016 Pardubice: 
Do přihlášky uveďte tyto údaje a odešlete jí mailem na salsa2016@sut.cz 

 Partner Partnerka 

Příjmení a jméno   

Mail   

Telefon   

Město, klub   
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