
CZECH DANCE  

 

TOUR 2020  

 
 
 
 
 
Název soutěže: CZECH DANCE TOUR 2020  
 
Druh soutěže: Postupová taneční soutěž pro všechny taneční skupiny z ČR.  
Vyhlašovatel: TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s.  
Pořadatel: CZECH DANCE TOUR  
Vedoucí soutěže: Hladík Martin  
Telefon: 777 269 209  
E-mail: info@czechdancetour.cz  
Webové stránky: www.czechdancetour.cz 
 
Regionální kolo: VÝCHODNÍ ČECHY – Královéhradecký kraj + Pardubický kraj 
Místo konání: TJ Sokol - Tyršovo náměstí 12, Chrudim, 537 01 
 
Termín konání: 10.10.2020  
Uzávěrka přihlášek: 03.10.2020 - po zadání přihlášek přes online registrační systém bude  

        obratem vystavena faktura. 
 
Startovné:  
Startovné se hradí převodem na základě vystaveného dokladu při online registraci, a to před 
konáním soutěže. Po uhrazení platby budete zařazeni do soutěže. Na soutěž je nutné 
přinést doklad + potvrzení o provedené platbě + podepsané startovní listiny.  
Hotovostní platby v místě konání soutěže nejsou možné! 
 
Startovné: 200,- Kč / tanečník / disciplína 
Vstupné: 200 ,- Kč ( děti do 6 let zdarma) platí se na místě v den soutěže 
 
Ceny: Pro první tři umístěné medaile, diplomy. 
+ Pro vítěze v každé kategorii cena od partnerů CDT. 
 

mailto:info@czechdancetour.cz
http://www.czechdancetour.cz/


TANEČNÍ DISCIPLÍNY A VĚKOVĚ KATEGORIE 
 
Street Dance děti, junioři, hlavní  
Street Dance - malé skupiny děti, junioři, hlavní  
Disco Dance děti, junioři, hlavní  
Fit Dance děti, junioři, hlavní  
Art Dance děti, junioři, hlavní  
Freestyle děti, junioři, hlavní  
Latino Show děti, junioři, hlavní  
Plesové choreografie děti, junioři, hlavní  
Mažoretky děti, junioři, hlavní  
Cheerleaders děti, junioři, hlavní  
 
Baby baby, bez rozdílu tanečních stylů 
Senior  senioři, bez rozdílu tanečních stylů 
School exhibition všichni, bez omezení věku a taneční stylů 
 
Hobby Street děti, junioři, hlavní  
Hobby Disco děti, junioři, hlavní  
Hobby Freestyle děti, junioři, hlavní  
 
Pravidla soutěže a soutěžní řád jsou na webových stránkách www.czechdancetour.cz  
 
ÚČAST V SOUTĚŽI A REGIONÁLNÍ ROZDĚLENÍ 
 
Do postupových kol soutěží pro jednotlivé regiony jsou skupiny zařazeny dle sídla klubu k 
danému kraji nebo dle místa působnosti stejnojmenného zastoupení jeho poboček.  
Skupiny mají možnost zúčastnit se soutěže v jiném regionu, pokud jim vyhovuje termín. 
 
POSTUP NA ZEMSKÉ KOLO SOUTĚŽE PRVNÍCH 7 SKUPIN 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM  bude upraven po uzávěrce dle počtu přihlášených choreografií 
a připojena startovní listina: 
 
10:00 OTEVŘENÍ HALY 
10:50 PORADA VEDOUCÍCH SOUBORŮ 
11:00 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 
 
 

http://www.czechdancetour.cz/soutezni-rad/

