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OBECNÁ TANEČNÍ PRAVIDLA 
 

 1. STRUKTURA SOUTĚŽE 
• Před soutěží bude vyhotoven časový rozpis, který bude mít k dispozici každý 

soutěžící. 
• Soutěžící se musí přihlásit u Floor coordinatora 15 minut před svým vystoupením. 

• Floor coordinator uvede soutěžící na jejich místo na parketu. 
• Soutěžící, kteří se nedostaví včas bude ze soutěže vyřazen. 
• Rozhodnutí ředitele soutěže jsou konečná. 
• Všechny oficiální stížnosti musí být směřovány řediteli soutěže. 

 
2. VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRACI 

• Soutěžící nemusí být členy CLDA. 
• Všichni tanečníci musejí využít registrační systém WCDF a stát se členem (Social 

member). 
• Tímto členstvím nevznikají vůči WCDF žádné závazky. 
• Pro účast na OMČR není povinností se zúčastnit žádných akcí pořádaných WCDF. 
• Tanečníci již registrovaní ve WCDF smí tancovat ve své nebo vyšší kategorii.  
• Ve skupinách kategorií sólo a párové smějí tanečníci soutěžit v jedné z obtížnostních 

kategorií. 
• Veškeré výjimky v zařazení do obtížnostní kategorie směřujte na ředitele soutěže. 
• Váš věk se počítá dle věku k poslednímu dni kalendářního roku. 

 
3. KOSTÝMY 

• Kovbojské boty nebo vysoké šněrovací boty a klobouky jsou součástí kostýmu. 
• Kovbojské boty nebo vysoké šněrovací boty jsou vyžadovány v kategoriích 

Newcomer, Novice a Intermediate.  
• Klobouk je povinný pro mužské kategorie.  
• Klobouky nejsou povinné pro kategorie Mini, Social, Modern Line, Generační, Team 

(Troupes) a Show (ShowTime).  
• Sudí vezme v úvahu kostým soutěžícího a posoudí, zda je dostatečně decentní a 

vyhovuje country stylu a povaze tance, což se odrazí i v jeho hodnocení. 
 
4. PRAVIDLA NA PARKETU 

• Všichni soutěžící musí respektovat taneční prostor a nepoužívat žádné tekutiny, 
prášky, chemikálie nebo další látky, které by mohly změnit nebo poškodit parket 
nebo jakýmkoli způsobem omezit jiného soutěžícího.  

• Všichni soutěžící se musí navzájem respektovat, nesmí si navzájem překážet a 
obtěžovat jeden druhého. 

• Pro tanečníky je prostor na parketu vymezen místem, kam je uvedl Floor 
Coordinator. 

• Při variacích nesmí dojít k narušení tanečního prostoru dalších soutěžících. 
 
5. ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ DLE POHLAVÍ 

• V kategoriích Social, Newcomer a Novic soutěží muži a ženy zvlášť. 
• V kategoriích Mini, Intermediate, Modern Line a Generační soutěží muži i ženy 

společně. 
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• V kategoriích Team (Troupes) a Show (ShowTime) může být jakákoli kombinace 
soutěžících mužského a ženského pohlaví. 

 
6. KVALIFIKACE DO FINÁLE 

• Ve finálovém kole je maximálně 10 soutěžících. 
• Z 11 – 16 tanečníků postoupí do finále 8 (7 při shodě). 
• Z více než 17 tanečníků postoupí do finále 10 (9 při shodě). 

 
7. POŘADÍ TANCŮ PRO KATEGORII NEWCOMER, NOVICE A INTERMEDIATE 

• Lilt 
• Smooth 
• Rise &Fall 
• Cuban 
• Novelty 

 
8. SOUTĚŽNÍ TANCE 

• Soutěžní tance vybírá ředitel soutěže. 
• Tyto tance budou zveřejněny na začátku nového kalendářního roku na webových 

stránkách.  
 
9. PROFESIONÁLNÍ STATUS 

• Učitelé a instruktoři tance  (vedoucí tanečních skupin) musí tančit v kategorií Novice 
nebo vyšší. 

• Pro učitele tzv. social dance toto pravidlo neplatí.  
 
11. VÝJIMKY 

• V případě žádosti o výjimku kontaktujte písemně (e-mailem) ředitele soutěže na 
adrese clda@clda.cz se zřetelným označením předmětu e-mailu, že se jedná o žádost 
o výjimku. 

 
12. HUDBA 

• Veškerá hudba bude vybrána ředitelem soutěže.    
• Hudbu pro týmové kategorie musí dostat DJ nejpozději jednu (1) hodinu před 

začátkem soutěžní kategorie, nebo riskujete vyřazení z kategorie. 
• Jediný nosič, na kterém bude hudba přijímána je CD, které musí být jasně označené 

jak přímo na CD tak na obalu. Součástí musí být i hudební resumé.  
 

JAK SE URČÍ COUNTRY PÍSEŇ 

• Píseň je považována za styl country, pokud: 
- se kdykoli objevila v jakémkoli národním žebříčku označeném jako country. 
- je hrána kapelou hrající country music z jakékoli země (může být požadováno 

ověření). 
- umělec je označován jako umělec stylu country. Pokud ne-country zpěvák 

zpívá country píseň, není tato klasifikována jako country. 
- je ne-country píseň podána uznávaným country zpěvákem. 

• Pokud máte pochybnosti nebo jakékoli dotazy ohledně country hudby, kontaktujte, 
ředitele soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné. 

 
ROZTANČENÍ (MUSIC PREVIEW) 
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• Music preview trvá 30 sekund na tanec a je určeno pro všechny kategorie, kromě 
týmových kategorií. 

 
 
13. ZÁKLADNÍ KROKOVÁ VARIACE 

• Základní krokovou variací je míněna sestava kroků (jednotlivé figury a jejich správné 
provedení), prvků (orientace jednotlivých kroků v prostoru) a startovní pozice 
vycházející ze stepsheetu.  

 
14. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

• SÓLOVÉ KATEGORIE 
o Mini 
o Social  
o Newcomer 
o Novice 
o Intermediate 

• PÁROVÉ KATEGORIE  
o Social pattern partner  
o Classic pattern partner 

• TÝMOVÉ KATEGORIE 
o Team (Troupes) 
o Show (ShowTime) 

• SPECIÁLNÍ KATEGORIE 
o Generační Social 
o Generační Classic 
o Vozíčkář (Wheelchair) 
o Modern Line Dance 

 
15. PENALIZACE 

• Kódy penalizace non-conference:  Posun o jedno místo dolů v hodnocení  
- C - Kostým a vzhled    jednoho porotce 
- B  - Základní kroková variace 
- F  - Zdvořilost a projev na parketu 
- A  - Přijatelné chování 
- M  - Pohyb 
- T - Timing 
 

• Kódy penalizace non-conference: Poslední místo v hodnocení jednoho  
- P - Použití pomůcek    porotce 
- D - Předvedení tance 
- H  - Kostýmové minimum (boty a klobouky) 
 

• Kódy penalizace conference:  Vážnost penalizace bude rozhodnuta  
- nevhodně vybraná hudba   porotou 
- ztráta klobouku 
- opuštění tanečního parketu 

 
• Srážkové kódy: 

- S - jednotlivé umístění 
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- Q - poslední místo 
- X - diskvalifikace 
- E - vyloučení tance – tanec se nebude započítávat do celkového hodnocení 
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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

SÓLO KATEGORIE 
 

MINI 
 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY 

• Tato kategorie je určena pro tanečníky od 0 do 7 let 
 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Ředitel soutěže zvolí jeden tanec dle svého výběru. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Tato kategorie je určena pro tanečníky, kteří nesoutěží a nikdy nesoutěžili v kategorii 
Social. 

• Dívky a chlapci soutěží proti sobě.  
 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci kategorie Mini musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
• Nejsou povoleny žádné variace. 
• Pro lepší orientaci soutěžících, budou doprovázeni zkušeným tanečníkem.  

 
5. OMEZENÍ POHYBU 

• Nejsou povoleny žádné úvodní kroky. 
 
6. HUDBA 

• Bude použita originální hudba. 
• Délka tance: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 
při tanci odhaleny. 

• Je vyžadována bezpečná obuv. 
• Nejsou žádné další speciální požadavky ohledně kostýmů. 
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SOCIAL 

 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY 

• Věkové kategorie: 
- Jr. Primary 0-9 
- Jr. Youth 10-13 
- Jr. Teen 14-17 
- Adult  18+ 
- Crystal  30+ 
- Diamond 40+ 
- Silver  50+ 
- Gold  60+ 

 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí soutěžící soutěžit ve všech třech (3) tancích. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci kategorie MINI nemohou soutěžit v Social. 
• Muži a ženy nesoutěží proti sobě (ženy soutěží se ženami a muži s muži). 

 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci kategorie Social musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
• Nejsou povoleny žádné variace. 

 
5. OMEZENÍ POHYBU 

• Nejsou povoleny žádné úvodní kroky. 
 
6. HUDBA 

• Bude použita originální hudba. 
• Délka tance: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 
při tanci odhaleny. 

• Je vyžadována bezpečná obuv. 
• Nejsou žádné další speciální požadavky ohledně kostýmů. 
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NEWCOMER 

 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY 

• Věkové kategorie: 
- Jr. Primary 0-9 
- Jr. Youth 10-13 
- Jr. Teen 14-17 
- Adult  18+ 
- Crystal  30+ 
- Diamond 40+ 
- Silver  50+ 
- Gold  60+ 

 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí soutěžící soutěžit ve všech pěti (5) tancích. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Muži a ženy nesoutěží proti sobě (ženy soutěží se ženami a muži s muži). 
 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci kategorie Newcomer musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
• Nejsou povoleny žádné variace. 
 

5. OMEZENÍ POHYBU 
• Před začátkem tance je povolený stacionární taneční úvod v rozsahu jednoho kroku. 

 
6. HUDBA 

• Hudba se může lišit od originálu, musí ale mít stejný rytmus. 
• Délka taneční hudby: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Kostým musí odpovídat charakteru tance.  
• Kovbojské nebo vysoké šněrovací boty. 
• Muži nemusí mít klobouk na tanec Novelty. 
• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 

při tanci odhaleny. 
• Na oblečení nejsou povoleny žádné reklamy. 
• Nejsou povoleny třpytivé materiály, kamínky nebo flitry na tanečním kostýmu. 

Povolen je pouze lesklý materiál. 
• Nejsou povoleny žádné pomůcky jako například masky nebo zbraně jakéhokoli 

druhu. 
• Je povolen omezený divadelní make-up. 
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NOVICE 

 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY 

• Věkové kategorie: 
- Jr. Primary 0-9 
- Jr. Youth 10-13 
- Jr. Teen 14-17 
- Adult  18+ 
- Crystal  30+ 
- Diamond 40+ 
- Silver  50+ 
- Gold  60+ 

 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí soutěžící soutěžit ve všech pěti (5) tancích. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Muži a ženy nesoutěží proti sobě (ženy soutěží se ženami a muži s muži). 
 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Na první stěně musí soutěžící zatančit základní krokovou variaci. 
• Každé provedení musí začít dvěma (2) základními takty (bez variací od základní 

krokové variace). 
• Dva (2) takty v hudbě je osm (8) dob v 4/4 taktu nebo 6 dob v ¾ taktu. 
• Variace musí odpovídat směru tance a jsou omezeny dvěma (2) hudebními takty. 
• Během tance musí za každou variací následovat dva (2) takty základní krokové 

variace. 
• Pokud je použit tanec A-B-C, poprvé, když se tančí sekce A, B a C, musí se zatančit 

základní kroková variace bez úprav.  
• Pokaždé, když se opakuje sekce A, B, nebo C, musí se zatančit prvních osm (8) dob 

základní krokové variace. 
 

5. OMEZENÍ POHYBU 
• Před začátkem tance je povolený stacionární taneční úvod v rozsahu jednoho kroku. 
• Nejsou povoleny pohyby jako skoky, akrobacie, provazy, skluzy, sezení nebo ležení na 

podlaze. 
• Rotace pomocí švihu nohy, jsou povolené pouze do rozsahu 360 stupňů. 

 
6. HUDBA 

• Hudba se může lišit od originálu, ale musí mít stejný rytmus. 
• Délka taneční hudby: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Kostým musí odpovídat charakteru tance.  
• Kovbojské nebo vysoké šněrovací boty. 
• Muži nemusí mít klobouk na tanec Novelty. 
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• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 
při tanci odhaleny. 

• Na oblečení nejsou povoleny žádné reklamy. 
• Jsou povoleny třpytivé materiály, kamínky nebo flitry na tanečním kostýmu. 
• Nejsou povoleny žádné pomůcky jako například masky nebo zbraně jakéhokoli 

druhu. 
• Je povolen omezený divadelní make-up. 
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Intermediate 

 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY 

• Věkové kategorie: 
- Open age  

 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí soutěžící soutěžit ve všech pěti (5) tancích. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Muži a ženy soutěží proti sobě.  
 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Na první stěně musí soutěžící zatančit základní krokovou variaci. 

• Každé provedení musí začít dvěma (2) základními takty (bez variací od základní 
krokové variace). 

• Dva (2) takty v hudbě je osm (8) dob v 4/4 taktu nebo 6 dob v ¾ taktu. 

• Variace musí odpovídat směru tance a jsou omezeny dvěma (2) hudebními takty. 
• Během tance musí za každou variací následovat dva (2) takty základní krokové 

variace. 
• Pokud je použit tanec A-B-C, poprvé, když se tančí sekce A, B a C, musí se zatančit 

základní kroková variace bez úprav.  
• Pokaždé, když se opakuje sekce A, B, nebo C, musí se zatančit prvních osm (8) dob 

základní krokové variace. 
 

5. OMEZENÍ POHYBU 
• Před začátkem tance je povolený stacionární taneční úvod v rozsahu jednoho kroku. 
• Nejsou povoleny pohyby jako skoky, akrobacie, provazy, skluzy, sezení nebo ležení na 

podlaze. 
• Rotace pomocí švihu nohy, jsou povolené pouze do rozsahu 360 stupňů. 

 
6. HUDBA 

• Hudba se může lišit od originálu, ale musí mít stejný rytmus. 
• Délka taneční hudby: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Kostým musí odpovídat charakteru tance.  
• Kovbojské nebo vysoké šněrovací boty. 
• Muži nemusí mít klobouk na tanec Novelty. 
• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 

při tanci odhaleny. 
• Na oblečení nejsou povoleny žádné reklamy. 
• Jsou povoleny třpytivé materiály, kamínky nebo flitry na tanečním kostýmu. 
• Nejsou povoleny žádné pomůcky jako například masky nebo zbraně jakéhokoli 

druhu. 
• Je povolen omezený divadelní make-up. 
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PÁROVÉ KATEGORIE 
 

SOCIAL PATTERN PARTNER  
 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY  

• Věkové kategorie: 
- Junior  0-9 
- Youth  10-13 
- Teen  14-17 
- Adult  18+ 
- Adult Senior 40+ 

• Věkové omezení vyžaduje, aby věk obou partnerů odpovídal dané kategorii. 
 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí páry soutěžit ve všech třech (3) tancích. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Tato kategorie je určena pro tanečníky Social a Mini. 
• V páru může být kombinace tanečníků jakéhokoli pohlaví. (žena/žena nebo 

muž/žena). 
• Pár žena/žena bude soutěžit proti muž/žena. 

• Pozice muže a ženy musí zůstat pro všechny tance stejná.  
 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
 
5. OMEZENÍ POHYBU 

• Nejsou povoleny žádné úvodní kroky. 
• Startovní pozice dle základní krokové variace. 

 
 6. HUDBA 

• Bude použita originální hudba. 
• Délka tance: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 
při tanci odhaleny. 

• Je vyžadována bezpečná obuv. 
• Nejsou žádné další speciální požadavky ohledně kostýmů. 
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CLASSIC PATTERN PARTNER 

 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY  

• Věkové kategorie: 
- Jr. Primary 0-9 
- Jr. Youth 10-13 
- Jr. Teen 14-17 
- Adult  18+ 
- Crystal  30+ 
- Diamond 40+ 
- Silver  50+ 
- Gold  60+ 

• Věkové omezení vyžaduje, aby věk obou partnerů odpovídal dané kategorii 
 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí páry soutěžit ve všech třech (3) tancích. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Tato kategorie je určena pro tanečníky kategorií Newcomer, Novic a Intermediate 
• V kategorii Classic Pattern Partner není povolen pár žena/žena. 
 

4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 
• Tanečníci musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
 

5. OMEZENÍ POHYBU 
• Nejsou povoleny žádné úvodní kroky. 
• Startovní pozice dle základní krokové variace.  
 

6. HUDBA 
• Bude použita originální hudba. 
• Délka taneční hudby: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Kostým musí odpovídat charakteru tance. 
• Kovbojské nebo vysoké šněrovací boty. 
• Kostýmy by měly mít country charakter mimo West Coast Swing. 
• Muži musí mít kovbojské klobouky mimo West Coast Swing. 
• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 

při tanci odhaleny. 
• Na oblečení nejsou povoleny žádné reklamy. 
• Jsou povoleny třpytivé materiály, kamínky nebo flitry na tanečním kostýmu.  
• Nejsou povoleny žádné pomůcky. 



 
14 CLDA 

TÝMOVÉ KATEGORIE 
TEAM (TROUPES) 
 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY  

• Věkové kategorie: 
- Junior  všichni členové méně než 18 let 
- Adult  všichni členové více než 18 let 

 
2. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Team musí být složen z více jak 2 členů. 
• Jedná se o otevřenou kategorii, kde se jakkoli mohou kombinovat Line, Solo a 

Couples. 
• V choreografii může být maximálně 50% Partner nebo Couples (páry) prvků. 
• Není vyžadován popis tanečních kroků. 
 

3. OMEZENÍ POHYBU 
• Nejsou povoleny akrobacie, zdvihačky, lehy, mosty, sedy, skoky a další akrobatické 

prvky. 
 
4. HUDBA 

• Délka taneční hudby: čtyři (4) až sedm (7) minut. 
• Teamy musí použít minimálně 50 % country hudby. 

 
5. KOSTÝMY 

• Nejsou žádné speciální požadavky ohledně kostýmů. 
• Nejsou povoleny rekvizity. 
• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 

při tanci odhaleny. 
• Je vyžadována bezpečná obuv. 



 
15 CLDA 

SHOW (SHOWTIME) 
 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY  

• Věkové kategorie: 
- Open age  

 
2. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Jedná se o otevřenou kategorii, kde se jakkoli mohou kombinovat Line, Solo a 
Couples. 

• Team musí být složen z více jak 2 členů. 
• Není vyžadován popis tanečních kroků. 
 

3. OMEZENÍ POHYBU 
• Není stanoveno žádné pohybové omezení. 

 
4. HUDBA 

• Délka taneční hudby: tři (3) až deset (10) minut. 

• Volba hudby je zcela volná. 
 
5. KOSTÝMY 

• Jsou povoleny rekvizity.  
• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 

při tanci odhaleny. 
• Je vyžadována bezpečná obuv. 

• Nejsou žádné speciální požadavky ohledně kostýmů. 



 
16 CLDA 

SPECIÁLNÍ KATEGORIE 
GENERAČNÍ SOCIAL 
 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY  

• Věkové kategorie: 
- Open age  

 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Ředitel soutěže zvolí jeden tanec dle svého výběru. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Tato kategorie je určena pro tanečníky, kdy oba tanečníci jsou v kategorii Social. 
• Tato kategorie je určena pro dvojici tvořenou tanečníky z dvou různých generací 

(dcera s matkou, vnučka s babičkou, atd.) 
• Tanečníci musí být v rodinném vztahu.  

 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci kategorie Generační musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
• Hodnotit se bude synchronizace obou tanečníků. 

• Je povolen kontakt mezi tanečníky. 
• Nejsou povoleny žádné variace. 

 
5. OMEZENÍ POHYBU 

• Jsou povoleny úvodní kroky. 
 
6. HUDBA 

• Bude použita originální hudba. 
• Délka tance: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 
při tanci odhaleny.  

• Je vyžadována bezpečná obuv. 
• Nejsou žádné další speciální požadavky ohledně kostýmů. 

 
 
  



 
17 CLDA 

GENERAČNÍ CLASSIC 
 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY  

• Věkové kategorie: 
- Open age  

 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Ředitel soutěže zvolí jeden tanec dle svého výběru. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Tato kategorie je určena pro tanečníky, kdy alespoň jeden z tanečníků je v kategorii 
Newcomer a vyšší. 

• Tato kategorie je určena pro dvojici tvořenou tanečníky z dvou různých generací 
(dcera s matkou, vnučka s babičkou, atd.) 

• Tanečníci musí být v rodinném vztahu.  
 
4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci kategorie Generační musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
• Hodnotit se bude synchronizace obou tanečníků. 
• Je povolen kontakt mezi tanečníky. 
• Nejsou povoleny žádné variace. 

 
5. OMEZENÍ POHYBU 

• Jsou povoleny úvodní kroky. 
 
6. HUDBA 

• Bude použita originální hudba. 
• Délka tance: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 
při tanci odhaleny.  

• Je vyžadována bezpečná obuv. 
• Nejsou žádné další speciální požadavky ohledně kostýmů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 CLDA 

MODERN LINE DANCE 

 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY  

• Věkové kategorie: 
- - Kids  0-12 
- - Teens 13-19 
- - Adults 20-30 
- - Chrome 31-50 
- - Platinum 51+ 

 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí soutěžící soutěžit ve všech třech (3) tancích. 
 
3. VSTUPNÍ PRAVIDLA 

• Muži a ženy soutěží proti sobě. 
• Všichni noví tanečníci kategorie Modern line dance získají zdarma členské číslo 

WCDF.  
 

4. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 
• Na první stěně musí soutěžící zatančit základní krokovou variaci. 
• Každé další provedení musí začít dvěma (2) základními takty (bez variací od základní 

krokové variace). 
• Dva (2) takty v hudbě je osm (8) dob v 4/4 taktu nebo 6 dob v ¾ taktu. 
• Variace musí odpovídat proudu tance a jsou omezeny dvěma (2) hudebními takty. 

• Během tance musí za každou variací následovat dva (2) takty základní krokové 
variace. 

• Pokud je použit tanec A-B-C, poprvé, když se tančí sekce A, B a C, se musí zatančit 
základní kroková variace bez úprav.  

• Pokaždé, když se opakuje sekce A, B, nebo C, se musí zatančit prvních osm (8) dob 
základní krokové variace. 

 
5. OMEZENÍ POHYBU 

• Před začátkem tance je povolený stacionární taneční úvod v rozsahu jednoho kroku. 
• Nejsou povoleny žádné vulgární pohyby. 
• Nejsou povoleny pohyby obsahující akrobacii a leh na parketu. 

 
6. HUDBA 

• Hudba se může lišit od originálu, musí ale mít stejný rytmus. 
• Délka taneční hudby: dvě (2) minuty. 
• Začátek tance bude vždy odpočítán. 

 
7. KOSTÝMY 

• Pro dámy jsou povinné punčochové kalhoty a taneční kalhotky, pokud by mohly být 
při tanci odhaleny. 

• Na oblečení nejsou povoleny žádné reklamy.  
• Jsou povoleny třpytivé materiály, kamínky nebo flitry na tanečním kostýmu.  
• Nejsou povoleny žádné pomůcky jako například masky nebo zbraně jakéhokoli druhu. 
• Je vyžadována bezpečná obuv. 



 
19 CLDA 

WHEELCHAIR 

 
1. VĚKOVÉ POŽADAVKY 

• Tanečníci kategorie wheelchair tančí ve stejné kategorii bez ohledu na věk.  
 
2. OBECNÉ POŽADAVKY 

• Pro celkovou kvalifikaci (overall) musí soutěžící soutěžit ve všech třech (3) tancích. 
 
3. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRAVIDLA 

• Tanečníci kategorie Wheelchair musí tančit pouze základní krokovou variaci. 
• Nejsou povoleny žádné variace. 
• Pro lepší orientaci soutěžících a poroty, budou doprovázeny zkušeným tanečníkem.  
• Všichni tanečníci kategorie Wheelchair budou bez rozdílu soutěžit ve stejné kategorii. 
• Tanečník musí kontrolovat svůj pohyb bez překážení ostatním soutěžícím. Za bránění 

ostatním v pohybu bude udělena penalizace. 
 
4. OMEZENÍ POHYBU 

• Je povolen stacionární taneční úvod v rozsahu paží a těla před začátkem tance. 
 

5. HUDBA 
• Hudba se může lišit od originálu, bude mít ale stejný rytmus. 
• Délka tance: dvě (2) minuty. 
• Každý tanec bude vždy odpočítán. 

 
6. KOSTÝMY 

• Soutěžící kategorie Wheelchair musí mít na sobě: 
- Kovbojské nebo vysoké šněrovací boty. Mohou být speciálně upraveny. 
- Muži musí mít kovbojské klobouky mimo tance Funky a Novelty. 
- Na oblečení nejsou povoleny žádné reklamy. 
- Je povoleno jméno značky vozíku. 
- Nejsou povoleny třpytivé materiály, kamínky nebo flitry na tanečním kostýmu. 

Povolen je pouze lesklý materiál. 
- Nejsou povoleny žádné pomůcky jako například masky nebo zbraně jakéhokoli 

druhu. 


