
 

 

 Propozice – online taneční soutěž 

pro pidi, mini děti, děti, juniory, mládež, oldies  
a rodinné kolektivy 

 
 
Název:    COVID DANCE   
 
Termín:    27. 2. 2021 (vyhlášení + battly), do 21. 2. 2021 zaslat soutěžní videa  
 
Místo: doma  
 
Určeno pro:  tanečníky DC7, rodiny a širokou veřejnost  
 
Ocenění:  Medaile, poháry, diplom 
 
Druh soutěže:   Taneční soutěž pro jednotlivce i rodinné skupiny 
 
Startovné:    50 Kč/osoba/soutěžní disciplína, startovné zaslat na    

                        BÚ: 80012-3293812339/0800 (do poznámky jméno tanečníka)  
                        nejdéle do 21. 2. 2021 

 
Porota:    Trenéři DC7 
 
Věk.kategorie: 0: PIDI – do 6 let 

1: MINI děti – od 7 do 8 let  
2: Děti – od 9 do 11 let  
3: Junioři – od 12 do 15 let  

                       4: Mládež – od 16 do 25 let 
5: Oldies – nad 25 let (horní věková hranice není omezena) 
6: Rodinné kolektivy – bez ohledu na věkový průměr, zapojte mamku, taťku, 
babičku, dědu, sourozence i domácí mazlíčky  

                                     
 
Vedoucí soutěže:  Ing. Jitka Jedličková  

Tel.: 724 985 139 
e-mail: jitka.jedlickova@ddm-mb.cz  
 

 
     
 
 
 
 



 

 
Soutěžní disciplíny 
 
 

1. Tančíš na daný mix  
Připravíš si taneční sestavu na daný mix skladeb, které posíláme 
přílohou těchto propozic. 
https://ulozto.cz/file/eEVERwLIOfDd/tancis-na-dany-mix-mp3 
 

2. Tančíš cokoliv na svou hudbu 
Připravíš si taneční sestavu na svou vlastní skladbu. 
 

3. Jerusalema-dance v tvém pokojíčku  
Nacvičíš známou taneční sestavu na písničku „Jerusalema“, posíláme 
odkaz na sestavu: https://www.youtube.com/watch?v=11e4sW-
Q4Ns 

     
4. Online – battly 

      Nutné přihlásit se na email jitka.jedlickova@ddm-mb.cz, že máte 
zájem o online battly. V sobotu 27. 2. 2021 proběhne online battle soutěž 
od 15:00 h, link na spojení vám bude zaslán do emailu. Platforma – 
vytvořená místnost na messengeru (pokud si nebudete vědět rady, jak na 
to, rádi pomůžeme ).  
Hlavně si udělej pořádný prostor na tancování .  

 
5. Rodinné kolektivy  

Připravíte si vlastní choreografii na vámi zvolenou skladbu, pošlete nám 
video a budete čekat na výsledky .  
        

      

 
 
Pokud máš zájem se výše uvedených disciplín zúčastnit, prosíme, napiš nám to na email 
jitka.jedlickova@ddm-mb.cz a rovnou připoj i video, kde buď tančíš na námi zaslaný mix (kategorie 1. 
Tančíš na daný mix), nebo si připravíš něco svého a to nám zašleš (kategorie 2. Tančíš cokoliv na svou 
hudbu), případně se natoč, jak tančíš Jerusalem-dance (kategorie 3. Jerusalema-dance), nebo se přihlas 
na online battly (kategorie 4. online battle), případně si připrav sestavu i se členy své rodiny a natočte 



 

super taneční video (kategorie 5. Rodinné kolektivy). Napiš nám i do jaké věkové kategorie tě máme 
zařadit.  


