
CZECH DANCE CUP 2023

Název soutěže: CZECH DANCE CUP

Druh soutěže: Pohárová taneční soutěž s možným postupem do finálového kola
a nominací na mistrovství světa WDA

Vyhlašovatel: TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s.
Pořadatel: CZECH DANCE CUP + TANEČNÍ SVAZ ČR
Vedoucí soutěže: Hladík Martin
Telefon: 777 269 209
E-mail: info@czechdancecup.cz
Webové stránky: www.czechdancecup.cz

PŘÍBRAM
Místo konání: Sportovní hala - Legionářů 539, Příbram, 261 01

Termín konání: 23.4.2023
Uzávěrka přihlášek: 09.4.2023 - po zadání přihlášek přes online registrační systém
soutěže bude obratem vystavena faktura. Pro zvýhodněnou cenu startovného, registrujte
nejdříve tanečníky do TANEČNÍHO SVAZU ČR - https://registrace.tanecnisvaz.cz/

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: 250,- Kč / tanečník (člen TANEČNÍHO SVAZU ČR) / disciplína
350,- Kč / tanečník / disciplína

Vstupné: 300 ,- Kč ( děti do 6 let zdarma) platí se na místě v den soutěže

Ceny: Pro první tři umístěné medaile a diplom.

TANEČNÍ DISCIPLÍNY, VĚKOVÉ KATEGORIE, ROZDĚLÉNÍ:

dle soutěžního řádu https://www.czechdancecup.cz/soutezni-rad/

● taneční skupiny se mohou zúčastnit kteréhokoliv kola soutěže i opakovaně např. v
PRAZE i PLZNI + KLADNĚ

● z prvních kol soutěže se postupuje do VELKÉHO FINÁLOVÉHO KOLA
● finalisté VELKÉHO FINÁLOVÉHO KOLA jsou nominováni na WDA – World Dance

Championship (Maďarsko)
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POSTUP NA FINÁLOVÉ KOLO SOUTĚŽE PRVNÍCH 7 SKUPIN

ČASOVÝ HARMONOGRAM bude upraven po uzávěrce dle počtu přihlášených choreografií
a připojena startovní listina:

09:30 OTEVŘENÍ HALY
10:50 PORADA VEDOUCÍCH SOUBORŮ
11:00 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

www.czechdancecup.cz www.tanecnisoutez.cz

Pro koho je taneční soutěž CZECH DANCE CUP?
Většina postupových tanečních soutěží ještě nezačala nebo má
ukončená regionální i zemská kola soutěže a čeká je finále. Některé
skupiny se nemohly těchto kol zúčastnit nebo se neprotančily do
finále, jiné na finále trénují. Taneční soutěž je vhodná pro všechny
taneční skupiny, které již mají připravené choreografie.

CZECH DANCE CUP je taneční soutěž pro všechny.
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