
OTEVŘENÉ 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 

SVAZU UČITELŮ TANCE 

V KARIBSKÝCH TANCÍCH  

(SALSA, BACHATA, MERENGUE) 

& LATINO SHOW 
 
Termín: neděle 19. prosince 2021 

 

Adresa: Kongresový sál Atrium Palác Pardubice 
Masarykovo náměstí 2799, 53002 Pardubice 

Soutěž se koná za přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR. 

 

Mezinárodní Porota: bude oznámeno 
 

Podmínky: Soutěž proběhne za stávajících hygienicko-epidemiologických podmínek. Do soutěže 

se mohou přihlásit všechny soutěžní jednotky (taneční páry, jednotlivci, dua, skupiny atd.) z ČR 

i zahraničí, které se zabývají výše zmíněnými tanci, vyhovují některé z věkových a výkonnostních 

kategorií, splňují podmínky Soutěžního řádu SUT a těchto propozic. Toto mistrovství je vyhlášeno 

jako otevřené, podmínkou účasti není členství v jakékoliv taneční organizaci. 
 

Věkové kategorie: 

- Mini/Děti = 0 až 11 let 

- Junioři = 12 až 15 let 

- Mládež = 16 až 21 let 

- Dospělí = 18 až 99 let 

 

Výkonnostní kategorie: 

- Hobby = neučím, tančím rekreačně, mám max třídu C, nevystupuji profesionálně 
- Sport = mám třídu B a vyšší, učím, vystupuji, trénuji, byl jsem v předchozích letech kdekoli 

na bedně v karibských tancích 

 

Pořádané soutěže MČR SUT: 

- Salsa Páry – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Salsa Sólo – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Salsa Duo – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Salsa Synchro – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

 

- Bachata Páry – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Bachata Sólo – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Bachata Duo – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Bachata Synchro – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

 

- Merengue Páry – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Merengue Sólo – Sport/Hobby – Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

 

- Latino Show Páry – Sport/Hobby - Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Latino Show Sólo – Sport/Hobby - Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Latino Show Duo – Sport/Hobby - Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Latino Show Skupina – Sport/Hobby - Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 

- Latino Show Formace – Sport/Hobby - Dospělí/Junioři/Mládež/Děti 
 
Specifikace:  

Pokud se do soutěže v jedné věkové/výkonostní kategorii nepřihlásí alespoň 5 tanečních 

jednotek, může být tato kategorie sloučena s další věkovou/výkonnostní kategorií, bude-li to 



harmonogram vyžadovat.  

V sólových kategoriích tančí muži i ženy dohromady, není-li uvedeno jinak. Vyhlášení výsledků 

vždy proběhne samostatně podle jednotlivých věkových a výkonnostních kategorií.  

Pokud se do některé kategorie přihlásí pouze jedna soutěžní jednotka, tato kategorie bude 

automaticky vyhlášena jako pohárová. Titul MČR je v takové kategorii udělen pouze v případě, 

že se alespoň 2/3 poroty shodne na tom, že výkon odpovídá titulární soutěži.    
 

Kontakt & přihlášky: salsa@sut.cz  /+420724253889 / Skupina, Formace 
Ostatní kategorie: https://www.prihlaskanasoutez.cz/salsa 
 

Termín přihlášení: do pátku 10. prosince 2021 
 

Předběžný časový harmonogram: 

09:00 otevření sálu 

09:15 prezence soutěžících 

10:00 předpokládaný začátek soutěže 

23:00 předpokládaný konec programu 

 

Aktualizovaný harmonogram zašleme všem soutěžícím hned po uzávěrce přihlášek a 

zveřejníme jej také na našem soutěžním webu www.sut.cz/salsa a facebooku SUT. 
 

Startovné: 200,- Kč / pár nebo jednotlivec / 1 soutěž (každá další soutěž +100,- Kč). 

Teamy platí 100,- Kč / 1 soutěžící v teamu. 

 
Vstupné: 200,- Kč/os. (děti do 140 cm zdarma) 
 

Propozice schváleny dne 24.10. 2021 č.j. MČR 191221 
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