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Vyhlašovatel:      Svaz učitelů tance ČR, Národní 10, 110 00 Praha 

Hlavní pořadatel:   Taneční studio LINIE, Valašské Meziříčí - Helena Jarešová,  

     Nerudova 655/10, 757 01 Valašské Meziříčí, tel: 777 220 766,  

Zodpovědný zástupce pořadatele: Helena Jarešová 

Termín:    ssoobboottaa  2299..  dduubbnnaa  22001177  
Místo konání:     KKuullttuurrnníí  zzaařříízzeenníí  VVaallaaššsskkéé  MMeezziiřřííččíí    
     Komenského 1/3, 757 01 Valašské Meziříčí 
 

Druh soutěže :    otevřené mistrovství ČR Dance Clip Club s mezinárodní účastí 
 

Soutěžní kategorie:   Děti do 11 let   sólo 

     Děti do 11 let   small group + team 

     Junioři 12 - 15 let  sólo 

     Junioři 12 - 15 let  small group + team 

     Dospělí od 16 let  sólo 

     Dospělí od 16 let  small group + team 

     Streetstyle děti (do 11 let) duo 

     Streetstyle děti (do 11 let) team 

     Streetstyle junioři (od 12 let) duo     

     Streetstyle junioři (od 12 let) team 

     Batlle    sólo 

     Profi    sólo 

  

Účast v soutěži:    Všichni tanečníci TŠ a TK s licencí DCC 

Seznam choreografíí:    aktuální seznam na rok 2017 (viz přihlašovací systém)  

Vedoucí soutěže:   Helena Jarešová  

Porota:     Zástupci ČR, SR a Polska 

Hudební doprovod:   reprodukovaná hudba 
 

Uzávěrka přihlášek:   2211..  dduubbnnaa  22001177  --  2244..
0000

  hh  --  ppřřiihhlláášškkyy  ppřřeess  iinnffoorrmmaaččnníí  ssyyssttéémm  DDCCCC  

     přihlášky profi a hudbu streetstyle zasílejte - tslinie@volny.cz 

Startovné :    200,- Kč / osobu  

Vstupné :    50,-  Kč/osobu 

 

Časový harmonogram:  9,00          - otevření sálu 

     9,30 - 10,30 – prezence a prostorové zkoušky (pouze skupin) 

     10,15             - porada poroty 

     10,30          - zahájení soutěže a předkola, semifinále a finále 

     časový harmonogram bude upřesněný na základě přihlášek  

 

Pravidla soutěže:   Soutěž se řídí vydanými propozicemi  a soutěžním řádem DCC  

Technické podmínky:   Velikost parketu 8 x 8 m – parkety 

Úhrada nákladů:   Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady spojené s jejich 

     účastí.  

Každý tanečník startuje na vlastní nebezpečí.  Pořadatelé neručí za ztrátu věcí v šatnách a společných 

prostorách soutěže. 

 
Propozice schválil pověřený člen prezidia soutěžní komisař Dana Pavelková č.j. MČR DCC 172904 

 


