
 
 

ČASOVĚ OMEZENÝ SOUTĚŽNÍ ŘÁD PODZIMNÍHO TURNÉ  

EVROPA 2 TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2021: 

Zásadní změny oproti běžnému soutěžnímu řádu : 

 

DÉLKA TANEČNÍCH CHOREOGRAFIÍ ( platí pro všechny disciplíny – sóla, dua, malé skupiny, velké 

skupiny, school exhibice )  :  minimálně 50 vteřin – maximálně 1 minuta 20 vteřin 

POČTY TANEČNÍKŮ V MALÝCH FORMACÍCH : minimálně 3 tanečníci – maximálně 8 tanečníků 

POČTY TANEČNÍKŮ VE VELKÝCH FORMACÍCH : minimálně 8 tanečníků – maximálně 25 tanečníků 

POČTY TANEČNÍKŮ V SCHOOL EXHIBITION : minimálně 20 tanečníků – maximálně 45 tanečníků 

VĚKOVÉ KATEGORIE :  …dle běžného soutěžního řádu na webu TSR ( bez výjimek ) 

VYUŽITÍ REKVIZIT A KULIS : …dle běžného soutěžního řádu jednotlivých disciplín na webu TSR 

POROTA SOUTĚŽÍ : všechna ONLINE regionální kola bude vždy hodnotit POUZE ZAHRANIČNÍ 

POROTA, všechna další postupová kola ( mistrovství Čech, Moravy TV finále MČR ) bude hodnotit mix 

zahraniční a domácí poroty a to dle aktuálních protiepidemiologických opatřeních.  

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VIDEO CHOREOGRAFIE PRO ONLINE REGIONÁLNÍ KOLA : 

Videa MUSÍ být natočena na šířku a to pouze ve formátu MP4, nebo MOV. Videa MUSÍ být natočena 

na jeden záběr, bez střihu, ale kamera může být v pohybu. Všichni tanečníci by MĚLI BÝT (nemusí) v 

průběhu choreografie vidět (tanečníci v kategorii sólo a dua MUSÍ být vidět po celou dobu). Je zcela 

na uvážení choreografa, jak jednotlivá videa pojme. Videa mohou být natočena v jakékoliv lokalitě (v 

parku, na zahradě, na parkovišti, na náměstí, na ulici atd.) 

 

POSTUPOVÉ NOMINACE PRO PODZIMNÍ TOUR EVROPA 2 TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2021 : 

- z ONLINE regionálních kol na mistrovství Čech, nebo mistrovství Moravy, postupuje vždy 

prvních 30 soutěžních jednotek z každé kategorie    ( sóla, dua, malé skupiny, velké skupiny – 

hobby liga, základní liga, profi show – disco, hip hop, dance art, show art, cheerleaders atd ) 

 

- z mistrovství Moravy a mistrovství Čech na TV finále MČR Evropa 2 Taneční Skupina Roku 

2021, postupuje vždy prvních 20 soutěžních jednotek z každé kategorie (sóla, dua, malé 

skupiny, velké skupiny – hobby liga, základní liga, profi show – disco, hip hop, dance art, show 

art, cheerleaders atd )           

 

- z mistrovství Slovenska na TV finále MČR Evrpa 2 Taneční Skupina Roku 2021, postupuje vždy 

prvních 10 soutěžních jednotek z každé kategorie (sóla, dua, malé skupiny, velké skupiny – 

hobby liga, základní liga, profi show – disco, hip hop, dance art, show art, cheerleaders atd ) 


