
PROPOZICE 

Festival tanečního mládí 2019 – Praha a Středočeský kraj 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA PARKETOVÉHO TANCE V ČR – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SUT 

Název soutěže 1. REGIONÁLNÍ KOLO FTM 2019 

Druh soutěže Postupová soutěž dětských, juniorských a mládežnických 

kolektivů v předtančení 

Disciplíny • plesová předtančení 

• parketové taneční kompozice 

• show předtančení 

• street dance předtančení 

• disco dance předtančení 

• mažoretky 

• latino ladies 

(Definice disciplín viz Soutěžní řád Festivalu tanečního mládí) 
Postupový klíč Miniděti a Mažoretky – všichni finalisté na MČR FTM miniděti 

11. 5. 2019 Brno   

Děti a Junioři –  čtyři nejlepší předtančení v každé disciplíně 

postupují přímo na celostátní přehlídku FTM, konanou jako 

Mistrovství ČR SUT 18. a 19. 5. 2019 v České Lípě  

Mládež a Senioři – ve všech disciplinách všichni finalisté na 

příslušná MČR SUT – 4. 5. 2019 Chrudim nebo 11. 5. 2019 

Litoměřice 

Účast v soutěži Soutěž je otevřená pro všechny kolektivy z výše uvedených 

krajů, které se zabývají některou ze soutěžních disciplín a splní 

podmínky SŘ a propozic. 

 

Název soutěže 2. 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 18. 5. 

2019 v České Lípě. 

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 Svaz učitelů tance ČR, z.s. (SUT ČR) za podpory Ministerstva 

kultury ČR 

Pořadatelé Svaz učitelů tance ČR, z.s.  

Vladislava a Lukáš Kleinbergovi  

Termín konání Sobota 13. dubna 2019 od 11.00 hodin (změna začátku 

soutěže vyhrazena)  

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


Místo konání Sportovní hala Lužiny Praha 5  

Vedoucí soutěže Jiří Plamínek 

Vedoucí sčitatel Jakub Schneider 

  

Hudební doprovod KST Calypso 

 

Porota Lucie Horčičková, Simona Kalendová-Onderková, Michelle 

Málková, Yveta Murínová, Tomáš Mikulský, Martin Pořízek, Adam 

Rai, Karel Řídel  

  

Věkové kategorie Viz Soutěžní řád na www.sut.cz  

 

Časový rozvrh 

(orientační) 
Neděle Akce 

9.00 otevření sálu pro tanečníky 

10.00-15.00 Prezence dle věkových kategorií 

9.00–10.45 prostorové zkoušky (miniděti a děti) 

11.00 zahájení soutěže 

19.00 předpokládaný konec soutěže 
 

Startovné 100 Kč za každého tančícího v každé choreografii a člena 

doprovodu (1 vedoucí souboru má vstup zdarma) 

Vstupné 100 Kč, děti do 6 let vstup zdarma 

Velikost parketu 10 × 12 m 

Ceny pamětní list pro každého účastníka, pro soubory ve finále diplom, 

medaile pro každého člena souboru na 1. - 3. místě, věcné ceny  

Termín pro přihlášení 7. dubna 2019 

 www.prihlaskanasoutez.cz 

 

Prezence a hudba Při vstupu do sálu předloží vedoucí za každou choreografii 

jmenný seznam, na kterém bude potvrzeno zaplacení poplatku za 

každého tanečníka. Tyto seznamy předloží zástupce souboru 

sekretáři soutěže spolu s náhrávkou 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 5.3.2019 

pod č.j. FTM 050319 Definice věkových kategorií a disciplín viz Soutěžní řád Festivalu 

tanečního mládí 
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