
 

PROPOZICE 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Svazu učitelů tance  

Festival tanečního mládí 2022 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA PARKETOVÉHO TANCE  

Druh soutěže Finále 19. ročníku celostátní soutěže kolektivů dětí, juniorů, mládeže a 
seniorů v disciplínách  

  

• 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) 
 

  
Účast v soutěži Nominované kolektivy, které postoupily z jednotlivých 

regionálních kol. 
  

  
Vyhlašovatel soutěží  Svaz učitelů tance ČR a Český taneční svaz, za podpory 

Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Národní 
sportovní agentury 
 

Pořadatel Svaz učitelů tance ČR  
   

Termín konání 11. – 12.  června 2022  
(časový harmonogram bude zaslán minimálně týden předem)  
 

Místo konání Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady 
Polská 2400/1a, Praha 2 
  

Vedoucí soutěže Jiří PLAMÍNEK 
 

Moderátor 
   
Vedoucí sčitatel 

Jiří DONÁT 
 
Jakub SCHNEIDER 

  
Porota Petr ČÍŽEK, Jan DVOŘÁK, Martin DYTRT, Jindřich HES,  Lucie 

HORČIČKOVÁ, Jana JANČOVÁ, Simona KALENDOVÁ - 
ONDERKOVÁ, Dagmar KNÍŽETOVÁ, Jaroslav LANGMAIER, Allan 
LEMAJA, Dana MĚDÍLKOVÁ, Martin POŘÍZEK, Stanislav PROŠEK, 
Adam RAI 
    

Věkové kategorie MINIDĚTI – DĚTI – JUNIOŘI – DOSPĚLÍ – SENIOŘI  
 
Zařazení určuje Soutěžní řád FTM SUT ČR www.sut.cz 
 

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


 

 
  

Časový rozvrh 
 

SOBOTA 11. 6. 2022 
 Art dance formace – děti, junioři, dospělí 

 Show dance  formace – děti, junioři, dospělí 
 Seniorské formace  
NEDĚLE 12. 6. 2022 
 Miniděti formace 
 Latino ladies formace  - děti, junioři, dospělí 
 Disco dance formace – děti, junioři, dospělí 
 Street dance formace – děti, junioři, dospělí 
 Pódiové mažoretky – děti, junioři, dospělí 

 

 
 
 
 
Startovné 

 
Předpokládaný začátek soutěži 12.00 hodin  
 
 
200 Kč za každého tanečníka a člena doprovodu (1 vedoucí 
souboru má vstup zdarma) 
 
MČR FTM je podporováno Národní sportovní agenturou. Pro získání příspěvku 50 
Kč na každý zaplacený start pro sportovce je nutná evidence u svazu. Tato 
evidence je zdarma a sportovce nezavazuje k jakýmkoliv platbám.  

 
Vstupné 

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

Velikost parketu 10 × 12 m 
 

Ceny poháry, diplomy, medaile a věcné ceny pro nejlepší soubory 
v každé kategorii 
10 000 Kč pro nejlepší soubor tanečního víkendu 
 

 
Termín pro přihlášení 

 
3. června 2022 
https://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 SUT dne 29.04.2022 MČRFTM290422 
 Definice věkových kategorií a disciplín viz Soutěžní řád Festivalu tanečního mládí 
 
 
 

https://www.prihlaskanasoutez.cz/
mailto:jakub.schneider@ts-sway.cz
http://www.sut.cz/souteze/ftm/dokumenty/soutrad.php

