
Festival tanečního mládí 2022 – Děčín – Ústecký a Liberecký kraj 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ – SEVEROČESKÝ   REGION -- MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SUT 

Název soutěže REGIONÁLNÍ KOLO FTM 2022 
Druh soutěže Postupová soutěž dětských, juniorských, mládežnických a 

seniorských kolektivů v předtančení 
 

Disciplíny • Plesové formace 

• Art dance formace 

• Show dance formace  

• Street dance formace 

• Disco dance formace 

• Single latino formace 

• Mažoretky pódiové formace 

(Definice disciplín viz Soutěžní řád Festivalu tanečního mládí) 
 

Postupový klíč na MČR  Miniděti a  Mažoretky – všichni finalisté  

Děti a Junioři – čtyři nejlepší vystoupení v každé disciplíně 

Dospělí a Senioři – ve všech disciplínách všichni finalisté 
 
Všichni finalisté postupují na MČR v Praze  

 

Účast v soutěži Soutěže se mohou zúčastnit všechny soubory, které splní  

podmínky soutěžního řádu a propozic soutěže. Podmínkou ani 

překážkou účasti není členství v různých tanečních organizacích. 

  
Název soutěže REGIONÁLNÍ KOLO MČR V ČESKÉ POLCE DĚTÍ A JUNIORŮ 

 

Druh soutěže  Postupová soutěž dětských a juniorských tanečních párů v české 

polce 
Postupový klíč  Finálové páry postupují přímo na Mistrovství ČR konané 

v Chrudimi dne 7. 5. 2022 
 

Účast v soutěži • Děti – žádný z tanečníků nepřesáhne v roce konání 

soutěže 11 let 

• Junioři – aspoň jeden z páru je starší 11 let a ani jeden 

z páru nepřesáhne v roce konání soutěže 15 let 
 

Vyhlašovatel soutěží  Svaz učitelů tance ČR (SUT ČR) za podpory Ministerstva 

kultury ČR, Národní sportovní agentury a Středočeského 

kraje 
 

Pořadatel Svaz učitelů tance ČR  

   

http://www.sut.cz/souteze/ftm/dokumenty/soutrad.php


Termín konání Neděle 3.4.2022 od 12 hodin (změna začátku soutěže 

vyhrazena)  
 

Místo konání Armex sportcentrum, Maroldova 1279/2, Děčín 1 

  
Vedoucí soutěže Yveta Murínová  

 
Moderátor 

   

Vedoucí sčitatel 

Jiří Donát  

 

Jakub Schneider 
  

Porota Kateřina Kohoutová, Simona Kalendová-Onderková, Tomáš 

Mikulský, Kristýna Smetanová, Agáta Ženišková, Martin Pořízek 

    
Věkové kategorie MINIDĚT – DĚTI – JUNIOŘI – DOSPĚLÍ – SENIOŘI  

 
Zařazení určuje Soutěžní řád FTM SUT ČR-  http://www.sut.cz/soutezni-
rad-ftm 

  

. 
Časový rozvrh 

(orientační) 
SOBOTA Akce 

10 hodin otevření sálu pro tanečníky 

10.30-15.00 Prezence dle věkových kategorií 

10,00–12,00 prostorové zkoušky (pouze miniděti a děti) 

12.00 zahájení soutěže 

18.00 předpokládaný konec soutěže 
 

 

Startovné 
 
150 Kč za každého tanečníka a člena doprovodu (1 vedoucí 

souboru má vstup zdarma) 
 

Vstupné 

 

100 Kč, senioři nad 65 let 50 Kč, děti do 6 let vstup zdarma 

 

Velikost parketu 10 × 12 m (baletizol) 

 

Ceny diplomy, medaile pro nejlepší soubory v každé kategorii  
 

Termín pro přihlášení 
 
27.3.2022 

 www.prihlaskanasoutez.cz 

 

Prezence a hudba Při prezenci odevzdá vedoucí souboru na každou choreografii 

jmenný seznam tanečníků s náležitostmi dle soutěžního řádu a 

nahrávku hudby na CD audio, případně na nosiči USB FLASH 

DISK ve formátu MP3. 

 

K vytvoření jmenného seznamu a nahrání hudby v MP3 

souborech doporučujeme přednostně využít přihlašovací systém 

viz adresa výše v rámci přihlašování. V případě problémů se 

obracejte na email jakub.schneider@ts-sway.cz nebo telefon 

724 284 819. 

 

 

Propozice byly schváleny pověřeným členem presidia dne 10.3. 2022 pod č.j. FTM 030422 

          Definice věkových kategorií a disciplín viz Soutěžní řád Festivalu tanečního mládí 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.prihlaskanasoutez.cz
mailto:jakub.schneider@ts-sway.cz
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