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Vyhlašujeme soutěž s finanční odměnou v kategorii Týmů.  
 

Pravidla: 
1, Pro udělení finanční odměny bude stanoveno redukované pořadí. 
2, Finanční odměna se bude udělovat pouze v kategoriích, ve kterých bude po redukovaném 
pořadí nejméně 5 různých týmů. 
3, Maximální počet započítaných soutěžních choreografií v redukovaném pořadí jsou 2 pro 
jeden soutěžní tým (soubor, skupinu) 
4, Minimální počet tanečníků je stanoven na 6 
5, Možnost překrytí tanečníků v dané kategorii (jeden soutěžní tým tančí 2 a více 
choreografií v jedné kategorii) je stanoven na 25% např. choreografie první o 8 lidech, druhá 
o 10 lidech, tzn. z první choreografie, může tančit ve druhé choreografii 25% stejných lidí tj. 2 
tanečníci. Pro případnou kontrolu překrytí musí soubory (skupiny) poskytnout na požádání 
pořadatele oficiální seznam členů souboru. 
 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit a jeho 

rozhodnutí je neměnné. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži 

nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. 
 

 

Finanční odměny (pro každou taneční kategorii zvlášť): 

1. místo - odměna 200 EUR pro soutěžní tým 

2. místo - odměna 100 EUR pro soutěžní tým 

3. místo - odměna 50 EUR pro soutěžní tým 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad některých situací ovlivňujících redukované pořadí: 

 
oficilání výsledky soutěže 

1. místo TS AAA - Sluníčko 
2. místo TS AAA - Kanárek 
3. místo TS AAA - Prskolet 
4. místo TS BBB - Kloubouček 
6. místo TS CCC - Mrkvičkový bál 
5. místo  TS AAA - Lodičky 
7. místo TS BBB - Terminátor se vrací 
8. místo TS BBB - Masopust 
9. místo TS DDD - Autíčkový den 
10. místo TS EEE - Lokomotiva 



 
redukované pořadí pro udělení finančí odměny: 

1. místo 200 EUR - TS AAA - Sluníčko 
2. místo -- nic vyškrtnuto TS AAA - Kanárek (pouze 5 tanečníků - nesplněn minimální počet 
tanečníků 6) 
3. místo -- nic vyškrtnuto TS AAA - Prskolet (nesplňuje limit pro překrytí tanečníků, 4 tančí v 
jiných předtančení) 
4. místo (2. místo) 100 EUR - TS BBB - Kloubouček 
5. místo (3. místo) 50 EUR - TS AAA - Lodičky 
6. místo (4. místo) TS CCC - Mrkvičkový bál 
7. místo (5. místo) TS BBB - Terminátor se vrací 
8. místo -- nic vyškrtnuto TS BBB - Masopust (započítávají se max 2 nejlepší choreografie) 
9. místo (6. místo) TS DDD - Autíčkový den 
10. místo (7. místo) TS EEE - Lokomotiva 
 


