Název soutěže: CDO TANEČNÍ LIGA 2014 – 2015

MISTROVSTVÍ ČR STREET BATTLE
MISTROVSTVÍ ČR BREAK DANCE
Druh soutěže:
Mistrovská soutěž
Datum konání: 24. ledna 2015

Disciplíny:
Street Battle – solo ženy + muži společně – DVK
Street Battle – solo ženy + muži společně – JVK
Street Battle – solo ženy – HVK
Street Battle – solo muži – HVK
Street Battle – teamy – DVK, JVK, HVK
Break dance – solo ženy + muži společně – JVK, HVK
Break dance – teamy – JVK, HVK

Místo konání: Kulturní centrum, Kounicova 22, BRNO

Personální obsazení soutěže
Pořadatelem soutěže je Czech Dance Organization, z.s. se sídlem v Praze, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00, zast. Mgr. Miluší Petrovou,
prezidentkou CDO

Organizátor soutěže: ART FACTORY z.s.
Zástupce organizátora: Nicol Mullerová
Telefon: 605 445 006
E-mail: nicol@artfactorybrno.cz

Vedoucí soutěže: David Nováček
Předseda poroty: v jednání
Sčitatel soutěže: Petr Nečas
Moderátoři: Luigi, Pivoth

POROTA STREET BATTLE: „Carlos“ Patrik Kejík (Fenix), Regina Aitová (ArtFactory), „Andyboy“ Andrej Urysjak (BDS),
„Sačen“ Honza Nečas (High Edition), „Zizoe“ Zuzana Veselá (LeftJawa)
POROTA BREAK DANCE: „Tomík“ Tomáš Mačica (BezMasaCrew/Fenix), „Andyboy“ Andrej Urysjak (BDS), „Domino“ Dominik
Unger (BezMasaCrew/Fenix)

Technické podmínky
Diplomy: všichni finalisté (teamy pouze jeden)
Medaile: 1.-3. místo pro každého člena SJ (teamy vč. jednoho
choreografa)
Poháry: 1.-3. místo jedním pohárem/ trofejí (pouze teamy)

Druh taneční plochy: světlé parkety
Barva taneční plochy: světle hnědá
Světelné zajištění: velká světelná rampa součástí

Vstupné
Základní vstupné:
189.-

Snížené vstupné:
149.Snížené vstupné je určeno pro: ZTP, ZTTP, děti do 15ti let

Vstupné zdarma:
Do 5 let

Harmonogram soutěže
06:30
06:45 - 07:15
06:45-12:30
06:45 – 14:00
07:15
13:00
08:00
14:00
15:30
Max. ve 20:00
Max. ve 21:00
Max. ve 23:00

Otevření místa konání soutěže
Odmazávání SJ Street Battle – DVK + JVK
Odmazávání SJ Break dance
Odmazávání SJ Street Battle - HVK
Porada odborné poroty Street Battle
Předpokládaná porada odborné poroty Break dance
Předpokládané zahájení MČR Street Battle DVK + JVK
Předpokládané zahájení MČR Break dance
Předpokládané zahájení MČR Street Battle HVK
Ukončení a vyhlášení výsledků taneční soutěže Street battle věkové kategorie CHILDREN
Ukončení a vyhlášení výsledků taneční soutěže Street battle věkové kategorie JUNIORS
Ukončení a vyhlášení výsledků taneční soutěže Street battle věkové kategorie ADULTS

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 (dle zveřejněného harmonogramu)!

Přihlášky a přihlášení se na soutěž
Na soutěž se můžete přihlásit prostřednictvím www.czechdance.org

Termín pro přihlášení:
PÁTEK 16. 1. 2015 ve 24:00 hod.

Termín pro ukončení prezence:
ČTVRTEK 22. 1. 2015 ve 24:00 hod.

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
(20,- 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 teamů může dojít pouze k odebrání tanečníků, doplnění SJ o náhradníky, kteří již jsou součástí teamu. Přidání tanečníka (není-li součástí SJ) je
stejné jako loni a to pouze na základě čestného prohlášení daného před zahájením příslušné disciplíny předsedovi poroty!
Na soutěži probíhá platba dle přehledů startovného připravených na základě DNS prezence. Na místě je 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)!!!
Přihlášení tzv. “na místě“, tedy v den konání soutěže sčitatelským týmem soutěže, je možné pouze 1 hodinu před oficiálním zahájením soutěže s výjimkou MČR
ligy DD, HH v případě, že by to vedlo k nutnosti zavést kvalifikační kolo, 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!
Soutěže MČR STREET BATTLE a MČR BREAK DANCE se mohou zúčastnit řádní i krátkodobí členové CDO, kteří jsou v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a
v termínu pro prezence zaprezentováni na soutěž. Nebudete-li se účastnit soutěže jako řádní členové CDO, ztrácíte možnost účasti na mezinárodních soutěžích.
Reprezentovat na IDO soutěžích mohou pouze řádní členové CDO, kteří mají v den konání MČR vyřízené řádné členství v CDO.
Soutěž je určena pro taneční kolektivy z celé ČR.

Startovné – řádný člen CDO: 100 Kč/ osoba/ disciplína
Příspěvek krátkodobého člena: 200 Kč/ osoba/ disciplína

Způsob úhrady:

Hotově na místě v den konání soutěže

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 příspěvků
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 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
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.

Č. sml. o spolupráci: Liga/ 2014-2015/ 20
Schválil: Prezidium CDO z.s.

Datum zveřejnění propozic:

