
Propozice a podrobné informace o ligové soutěži

CZECH DANCE LEAGUE 2022
Název soutěže: CZECH DANCE LEAGUE 2022

Druh soutěže: Ligová taneční soutěž pro všechny taneční skupiny z ČR.
Vyhlašovatel: TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s.
Pořadatel: CZECH DANCE LEAGUE
Vedoucí soutěže: Hladík Martin
Telefon: 777 269 209
E-mail: info@czechdanceleague.cz
Webové stránky: www.czechdanceleague.cz

Místo konání: Sportovní hala SPŠ - tř. Tomáše Bati 1270, Otrokovice, 765 02

Termín konání: 13.11.2022
Uzávěrka přihlášek: 30.10.2022 - po zadání přihlášek přes online registrační systém budou

obratem zaslány platební údaje a po uhrazení obdržíte fakturu.

Startovné:
Startovné se hradí převodem na základě zadaných údajů při online registraci, a to před
konáním soutěže. Po uhrazení platby budete zařazeni do soutěže. Na soutěž je nutné
přinést potvrzení o provedené platbě.
Hotovostní platby v místě konání soutěže nejsou možné!

Startovné: 250,- Kč / tanečník / disciplína
Vstupné: 250 ,- Kč ( děti do 6 let zdarma ) platí se na místě v den soutěže

Ceny: Pro první tři umístěné medaile, diplomy.

Nominace na mistrovství světa WADF – World Artistic Dance Federation
24 – 27/11/2022 – LIBEREC

Nominace na mistrovství světa WDA – World Dance Association
15 – 18/06/2023 – BUDAPEŠŤ

TANEČNÍ DISCIPLÍNY, VĚKOVÉ KATEGORIE

VĚKOVÉ KATEGORIE
baby, děti, junioři, hlavní, senioři

VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE
hobby liga a národní liga

mailto:info@czechdanceleague.cz
https://www.czechdanceleague.cz
https://www.latinofestival.cz/
https://wdadanceworld.com/


V letošním roce budou kategorie [PROFI] a [BASIC] sloučeny do jedné výkonnosti
NÁRODNÍ LIGA. Po ukončení a sečtení bodů v žebříčku budou pro následující sezónu
vytvořeny výše uvedené výkonnostní kategorie 1. liga a 2.liga.

Pravidla soutěže a soutěžní řád jsou na webových stránkách www.czechdanceleague.cz
Postupové klíče: https://www.czechdanceleague.cz/wp-content/uploads/postupove-klice.pdf

STREET DANCE
Street dance - sólo
Street dance - duo
Street dance - malá skupina

DISCO DANCE
Disco dance - sólo
Disco dance - duo
Disco dance - malá skupina

ART DANCE
Art dance - sólo
Art dance - duo
Art dance - malá skupina

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
Samba - sólo
Samba - duo
Rumba - sólo
Rumba - duo
Chacha - sólo
Chacha - duo
Jive - sólo
Jive - duo
Passo doble - sólo
Passo doble - duo
Latinsko-americké tance - malá skupina

KARIBSKÉ TANCE
Salsa - sólo
Salsa - duo
Bachata - sólo
Bachata - duo
Merengue - sólo
Merengue - duo
Karibské tance - malá skupina

https://www.czechdanceleague.cz/soutezni-rad/
https://www.czechdanceleague.cz/wp-content/uploads/postupove-klice.pdf


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

09:30 REGISTRACE - VEDOUCÍ SKUPIN
09:30 OTEVŘENÍ HALY - DIVÁCI
10:50 PORADA VEDOUCÍCH SOUBORŮ
11:00 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE


